
১4 এক টাকালারে! জান! 

এই নাটকেব সর্বপ্রকার স্বত্ব 

নাট্যকাঁব-_ শ্রীজলধর চট্টোপাধাষ কর্তৃক 
সংরক্ষিত 

দ্বিতীয সংস্কবণ 

গুরুদান চটেপাধা।র এও সন্দের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়।্দ্ হইতে 

গুঁগোবিন্দপদ ভটচাধ্য ঘর! মুদ্রিত ও প্রকাশিত 

২৯৩১১, কর্ণওয়ালিদ্ প্রীট কলকাতা 



নাট্যরসিকগণেব করকমলে -_- 





নিবেদন 

এই নাটকের আখাফিকা জলধরবাবু আমাব কাছে 

এনেছিলেন। আমার খুব ভাল লেগেছিল। তারপব 

অভিনয়ার্থে যত-কিছু পবিবর্তন করতে চেয়েছি--অসীম ধৈধ্য- 

সহকারে সে বিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন । 

এই নাটকেব নাট/কার হিসাবে নামটা যে আমার দেওয়া 

হয়েছে, সে শুধু তারই অন্ুবোধে । নতুবা, এ নাটকের মধো 

যা-কিছু নাট্য -_-তা' জলধরবাবুর নিজেব আমাব নয়। তবে 

আমি নিজের নাম এব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছি কেন? তার 

কাবণ, আমার মনে হয়েছে-_আমি যর্দি নিজে এই নাটকটি 

রচনা! করতে পাবতাম, তাহলে নিজেকে গৌরবাদ্বিত মনে 

করতাম । ইতি-_ 

"ই অগ্রহ।য়ণ 
টি শ্রীশিশিরকুমার ভাঁছুড়ী 
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বুলবুল্ ৮, অভিনেত্রী--শাস্ত। 
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শৈলেন চৌপুরী 
'সমল বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ ) 

কান্ঠিকচন্দ্র দে 

সত্োজ্জ গোম্বামী 

বিশ্বনাথ ভাছুডী 

শান্থনীল গোন্সামী 

শীমতী মিস্ মীরা 
শ্মু মকণকুমান চট্টোপাধ্য।ষ 

দীনেন্্নাথ বান 

গ্রবোধ্চঞ্চ দণ্ড 

ভীবেন বন্থু 

ইন্দু চক্রবন্তী 

জীবেন বঙ্গ 

জ্যোত্ল। মিত্র 

শ্রীমতী প্রভা 
০ 

টিটি 

বাণীবাল। 

বেলা বাণী 

প্রতিভা! 



ট 

বাণী থিয়েটারের দর্শকগরণ-__ 

কান্ুবাবু; পঞ্চাননবাবুঃ কাশীনাথবাবু, বন্ধুবাবুঃ শৈলেনবাবু+ 

নুবোধবাবু, রথীনবাবুঃ বিভৃতিবাবুঃ যোগেনবাবু, 

মধুবাবুঃ সন্তোষবাবুঃ অমরবাবুঃ 

বাটুলবাবুঃ সহদ্দেববাবু 

প্রভৃতি । 



রীতি নাটক 
প্রথম অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্য 

স্থান__বাণী-থিষেটাবের সম্মুখভাগ 
কাঁল- সন্ধ্যা 

দৃশ্ব--নালিক গণপতিস্বাব গঢগডঢায তামাকু দেব| কবিতেছিলেন-_-পাশে কয়েকটি 

বর চা-পানে রত। বাঁদিকে একটা দেওযালে টিকিট কিনিবার ম্বান--লেখানে খুব 

ভি। কেভ টিকিট কিনিতেছিল, কেহ হ্াওবিল পড়িতেছিল, কেহবা প্রোগ্রাম খুঁজিতে- 

ছিশ। সামনে প্রেক্ষগুহে টুকিবাব দরজা, নেখানে একজন শেটুকিপার। দলে দলে 

শশকগণ টিকিট দেখাইয়া-_ প্রেক্ষাগৃহে ঢুকিতেছিল। 

একটি অবগু্ঠনবতী সপস্কে।চে দডাইযািলেন। তাহার কে।লের কাছে-_দশ-বারে! 

বছরের একটি স্ন্দর ছেলে। ইহাদের অভিভাবক জনৈক অতিবৃদ্ধ_নাম দীননাথ। 

তিনি যেন এদিক-ওদিক কাহাকে খু'জিতেছিলেন। হঠাৎ একটি হুবেশ যুবকের হাত 

ধরিয1- 

দীননাথ। এ থিষেটারের মালিক কে বাবা? 

স্থবেশ। (বাকি দিয়া হাত ছাড়াইয়। লইল--বৃদ্ধেব করম্পর্শে ধোলাই- 



প্রথম স্থ রীতিমত নাটক প্রথম দৃষ্ঠ 

করা সার্ট! অপবিস্কাব হইল কিন! দেখিয়া__বিবক্তি প্রকাশ করিল 
কি রকম ভদ্রলোক আপনি? আমাৰ জামাটা*নষ করে দিলেন? 

দীননাথ। (সঙ্গেতে মাথায় হাত বুলাইযা ) রাগ কবন! বাবা! আমি 
বুড়োমান্"_আমাকে একটু বলে দাঁও-_ এ ঘিষেটাবের মালিক কে? 

ন্ববেশ। (সধত্বে কাটা টেডিটা বিপর্ধস্ত হওয়া ক্রদ্ধভাবে বাঁকিয়। 
,দীডাইল ) ০/১৩7১৩1 টেড়িটা নেড়ে দিলে? মালিক কে 
তা আমি ফি জানি? , 001 1119% ! 

প্রস্থান 

রঞ্জন নামে জনৈক কর্মচারী কাছে আনন 

রপ্রন। আপনি কাকে চাঁন মশ।ই ৮ 

দ্রীননীথ। এ থিষেটাবেব মালিক কে বাবা? 

রঞ্জন । কেন, কি দনকাৰ আপনা ? 

দীনন।থ। "মআাঁমান ছেলে এখানে চাঁকবী কবে, আমি ভাঁব সঙ্গে একরাব 

দেখা করতে এসেছি । 

রঞ্জন । কে আপনাব ছেলে ? 

দীননাথ। শ্রীমান বসন্তকুমার সেন । 

রঞ্জন। বসন্তবাবুব পিতা "আপনি? বর্টে? “কিন্ত তিনি যে এখন 

সেজেগুজে বসে মাছেন। ফাঁষ্টুসিনেই আঁপিযার। আচ্ছা, আসন 
--মাপনাকে মামি মালিকেব সঙ্গে পরিচষম কবিষে দি। 

গণপতির কাছে লইয়! গিরা 

ইনিই দালিক-_বন্ুন এখানে । 
৮. 



প্রথম ম্ক রীতিমত' নার্টক প্রথম দৃশ্ট 

গণপতি। কে ইনি? 

রঞঙ্জন। 'আমাদের বসন্তবাবুব পিতা । 

গণপত্ি। তাই নাকি, বন্ুন বন্থুন। নমস্কান। 
দীননাথ । (প্রতি নমঙ্কাব কবিমা ) মহশয়েব নাম ? 
গণপাতি। আমার নাম শ্রীগণপতি গণ | 

দননাথ। 'আপনাকেই মামি খু'জছিলাঁম। 'আঁমার ছেলের সঙ্গে 
একবাবটি দেখা কবতে চাই মামি। 

গণপতি । (ঘডিব দিকে চাঠিনা) এখন তে। সুবিধে হবে না--এখুনি 

বে ড্রপ উঠবে! আচ্ছা 'আপনি এক কাজ ককন--আঁপাততঃ 

'অভিনধ দেখুন__তাবপব। রুগ্ন ! 

দীননাগ। না, না, আমি আভিনয দেখবো না। আমাব পুত্রবধূটিও 
সঙ্গে নাছেন-_বহুদুন থেকে এসেছি-_বসন্তেব সঙ্গে একবার দেখা 
ন| লে নিশ্চিন্ত হতে পাবছিনে আমলা ! 

গণপতি। উনিই বুঝি খসন্তবাবুব স্ত্রী? 
দীনণাণ । আজে হয! । 

গণপতি । আব ওটি বোঁধহয তাৰ ছেলে? রঞ্জন! দোতলার একটা 

বক্স খুলে দাও তো। 

দীননাথ । না, না, দবকাঁব নেই। আধাব বৌমার চোঁখের অস্তুথ! 
দিনবাঁত চোখ দিযে জল পড়ে--খিযেটার দেখা সহ্য হবে না গুর-_- 

গণপতি। তাই নাকি? ছেলেটিবও তো দেখ ছি-_ময়লা কাপড়, 

ছেঁড়ীজামাঃ বসম্তবাবু কি এদের কোনো! খোজখবরই বাধেন না? 
দীননাথ। গণমশীই, বসন্ত আমাব আজ দশবছব নিরুদ্দেশ । বহ্কষ্টে 

৬০ 



প্রথম অস্ক রীতিমত নাঁটক প্রথম দৃশ্ত 

কলকাতা পধ্যস্ত এস, তবে সন্ধান পেষেছি তার । শুনলাম--সে 

নাকি আজ একজন মন্ত অভিনেতা--অনেক টাকা মাইনে পায় 

আপনার কাছে। কিন্তু তাৰ বৌছেলে যে নাখেষে মবছে--সে 
খবরটাঁও রাখে না, এত প্রাণহীন সে। ( চোখ মুছিলেন) আমাব 

ব্যস এখন পচান্তব মামি তো 'মাঁব পেবে উঠিনে ! "আমার দিন 
যে ফুরিয়ে এসেছে । তাই এখন তার জিনিস তাঁর কাছে পৌঁছে 
দিয়েই স্বস্থানে প্রস্থান করবো* মনে করছি | 

গণপতি। হু" । সবই বুঝতে পারছি-_আচ্ছা, চলুন তাঁহলে ওপবেই 
চলুন। কিছু সময তো, 'অপেক্ষা কবতেই হবে? উপায় কি? 

দীননাথ । না, না) আমরা 'শাঁব 'ওপনে যাঁবনা--এখানেই বসে থাকি। 

তারপর "াপনাদের পীচজনের সাম্নে তাব হাতখান। ধরে ভিজ্ঞাস! 

করবো, আমাঁৰ অপরাধ কি? কেনে সে 'আমাব ওই লক্ষ্মী বৌমাঁকে 

এত ছুঃখ দিচ্ছে। কেঁদে কেদে বৌমাব আমাব চোঁখ ছুটি আজ 
প্রায় অন্ধ । উ: জগদীশ ! 

গণপতি । কিন্তু এখানে কোথায থাকবেন? মআানুন আমার সঙ্গে 

আমি আপনাদের সামনের স্পেশালেই বমিবে দিচ্ছি। রামপীতাব 
পবিত্র উপাখ্যান 'অভিন্য হবে__গুন্বেন একটু-- 

হঠাৎ টেলিক্ষোনে এলাণিং পড়িল 

গণপতি । ( ফোন ধরিয়া ) হলোঃ কে আপনি? হা। বাণী [থয়েটার, 
কি চাই বলুন? *****সন্ধ্যে সাড়ে সাঁতটাঁয ।***.*শ্রীরাম বসস্ত--সেন 

"সীতা মিস্ বুল্বুল্ নে আচ্ছে'**নমস্কার | 
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ফোন রাখিলেন 

আনুন আপনার! | 

দীননাথ | চলুন। এসে! বৌম! । 
মধুময় সান্থনার হাত ধরিল-- সকলের প্রস্থান 

দিব্েন্বর প্রবেশ 

দিব্যেন্দ । রঞ্জন, রঞ্জন--- 

বঙ্জন । আজে? 

বুকিং অ।ফিস ভইতে বাহিরে আসিল 

দিবোশ। এই ঘে একটি বুদ্ধ 'একটি জ্্রীৌলোক, আব একটি বালক, 

গণপতি বাবুব সঙ্গে ভিতরে গেল আলা কাবা? কোথেকে 

এসেছেন__জান ? 
রঞ্জন । বুদ্ধটি হচ্ছেন বসম্বাবুর পিতা । 

দিবোন্দু। আব স্ত্রীলোকটি বালকটি ? 
বগ্তন। বৌ আব ছেলে। 
পিব্যন্দু। হ'। 

বগ্জন। ব্যাপাঁন কি দিব্যেন্দুবাবু? 

দিব্যেন্দু। কিসেব ব্যাপার বন্ধন? 

রঞ্জন । শুনেছি, বসম্তবাবু নাকি আপনাবই ভগ্নীপতি ? 
দিব্যেন্দু। নাঁঃ নাঃ ঠিক তা+ নয-_খসন্ত আমাৰ বাল্যবন্ধ। তাতে আবার 

বিয়ে করেছিল-_-আমাঁদেবই গাঁষে। সেই কারণেই.একট! সন্ুন্ধ 
পাতিযে নিষেছি--সত্যি বল্তে বসন্তের স্ত্রী আমায় কেউ নয়। 
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যাক সে কথা। আমাকে এক কাপ. চা খাওযাতে পাব? বড়ই 

পরিশ্রান্ত'হযে এসেছি । মচ্ছ!ঃ দ্রকাব নেই--ভুমি আব একটা 

কাজ করতে পাব রঞ্জন? বসন্তেব ছেলেন্টকে ভুলিয়ে ভালিয়ে 

এদিকে একবাবটি আন্তে পাঁণ? বুডো যেন টেৰ না পাষ। 

খুব সাবধান । 

বন । আচ্ছ!, দেখি-__ 
| ৮. প্রস্থান 

দিব্যেন্ছু। (.একটা দাঁবোযানকে ) তেই! শুনে যা। এক কাপ চা 

' আর আন!চারেকের খাবাঁব শিনে 'মায ভো- 
প্যমা! দিলেন 

| টেলিফোনের কাছে শিযা টেলিফোন ধরিলেন 

23795 বড়বাজাব | * হাঁলো.-ঘকে আাঁপনি ?.*বৌর্দিকে একববটি 

ডেকে দাওনা! ভাই! "' * হাঃ আমি দিবোন্টু। দ্িগন্গবদা কেমন 

'মাছেন ? "'থিষেটাবে আন্ত--পাব্বেন তো? পাশ নেব? 7 

হাহাহা." বলুন যে, "অনি নাট্যকার | থিযেটাল দেখতে বা দেখাতে 

'আমাব কোনো খবচা নেই । আচ্ছা হাভাতা - আচ্ছা । ভা, 

'আপনি তাহলে প্রস্তত শযে থাকুন, আমি একখান! ট্যাক্সি শিয়ে 

যাচ্ছি। 
ূ টেলিফে।ন রাখিলেন 

মধুময়কে সঙ্গে লইয়া রঞ্ুনের প্রবেশ 

এসে! থোকাঃ (কোলে বসাইলেন )-সকি নাম তোমার? 

মধুময | আমার নাম শ্রীমধূমঘ সেন। 
১০ 
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দারোধ।ন চাও খাবার আলিল 

দিন্যেন্দু। খাবার খাও মবুমঘম | লঙ্জা কি? ামিই হচ্ছি তোঁমাব মামা 

তোমার মা বে আমার বোন। আচ্ছ!* মধুমষ, তোমাব মাব চোখে 

কিম্ক্থখ? 

নধুনয় | সব সময জল পডে। 

দিব্যন্দু। কেন? কি হয়েছিল? 

মপুনদ্ । মা আমার বাবাব জন্যে দিনবাত কাদে। দাঁদামশীই বলেন__ 
সনু কেদেকেদেই নাকি মা আমাব অন্ধ হযে বাঁপে।, 

দিবোশ্দ! বেশ নামটি তোমার “মধুমষ” | কে বেখেছিল এ নামটি? 
মপুময | নাঁধ কাছে শুনিছি-_-মাাধ এক মাম! ছিলেন_-মামাব মাকে 

, তিনি খুন 'গালবামতেন। তিনিই আমাৰ নাম বেখেছিলেন, 
“মধুমষণ। কিন্তু আমি তাঁকে কখনো দেখিনি । আপনিই কি 
তিনি? , 

দ্িবোন্দু। হা? । তোমাৰ যা আমান ছোট বোন্ কিনা, তাই মামি 
তাকে খুখ শাশবাস্তাঁম। আচ্ছ! ভুমি এখন তাহলে নভিনয 

দেখগে_-পবে আবার দেখা হবে। "মানি একটু ঘুবে আসি। 

রক্পন ! নধুমযকে বেখে এসো | 

॥ উতভষের প্রস্থান 

সাহ্বনা! তোমাব বে এ ছু্গতি হবে ভাঃ আমি জান্তাম। কী স্থন্দর 

হিল তোঁমাঁব চোঁখ-ছ্টি, আজ তুমি অন্ধ হতে চলেছ । অুষ্ট ! 



দ্বিতীয় দৃশ্য 

স্থান-__প্রফেসব দিগন্থব মজুমদারের ঘরের সাম্নে ঝুল-বারান্দা। 
রাল-_অপবাহন । 

দৃশ্ত-_মাথ!-খারাপ প্রযেসর পায়চারি করিতেচিলেন। 

' দিগন্ঘর__ 
“1২2৮ 5৮1705 

[)) 201011261011 01 ৮6981510210 

1,090 020301৮0 ) ০07170 10 7010011৩) 

410 211 11শো [মু 005 নি] হিিও 

£া10] 51001105110 2 টাক] 0১৬ 

4 0৮01৮ 50100017 41161161)0- 

01110 0192.51700.৮ 

প্রফেসর পত্রী ্বাগতার প্রবেশ 

এই যে আস্কন, াজুনঃ আস্তে মাজ্ঞা হোক । বাঃ, বাঁঃ। বাঃ, 

সেজেছ তো বেশ? একেবাবে ডাঁনাকাটা পবী। 

৮] ০৮111) 9 0981100। 00 01355, 

4৯150 10 01011 000 (00000 

/00 1011 010 ০5০১ ৮ 

স্বাগতা । দৌহাই তোমার, চলোন! 'মাজ একটু গিষেটারে যাই-- 
দিগন্বর । থিষেটাঁবের ভেতবেই তো ডুবে আছি স্বাগতা? তুমি 

হচ্ছো “রিজিযা আব তেমার চারিদিকে বহু, বক্কিয়ার' অভিনয 

সুর করেছে-_ 
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“সাহাঁজাদি, সআাটনন্দিনী ! 
মৃত্যুভষ দেখাও কাহারে ? 

জাননাকি তাতার'বালক 

মাতৃমঙ্ক হ'তে ছুটে যায়__ 

সিংহুশিশু সনে করিবারে 

মল্লবণ ! শাণিত ছুবিক! 

ক্ষুদ্র ক্রীডনক তার ।” 

স্বাগতা । "নাঃ, বাজে কোনা, শোনে । বাণী-িষেটারে আজ 

“ন্ধত-ভঙ্গ* প্লেভবে। নাট্যকাব কে তাতো জানো? 

দিগন্ঘর । উন জানিনা । মে সৌভাগ্য মামার হযনি। 

কেব! সেই মহাঁজন-_-নয়নবঞ্জন-__ 

বিনা দবশনে বার এত উচাটন,ঃ 

কহ ওবে শুনি বিপুমুখখী ? 

স্বাগতা । 'আঃ বকামো করনা, শোনো-নাট্যকার আমার ঠাঁকুবপো-_ 

দিব্যেন্দু! 
দিগন্থর । ও 11001070517-07011 01 0115070101905 1009 ূ 

স্বাগতা-_ঠাঁকুবপো৷ তোমাকে কত শ্রদ্ধ। করে__ভালবাঁসে__তাঁর লেখ। 

ভরধ্নুতঙ্গ দেখত বাধেনা একবাব ? 

পিগম্বর | .4৬৫৭10 70091 0090 10011) ৯১005 01105 ৮109-7 

“1৭010 190 005000 

14001785176 6) 00 50017 

11101011618 105 00 10651] 17110756110 

2 
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তোমার থিয়েটারে যাওযার অর্থ যে কি তা” আদমও জান্তো-_ 

আমিও জাঁনি। তুমি চাও-_সেজেগুজে নিজেকে পাচজনের সাম্নে 

জাহির করতে! এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ | 

স্বাগতা । ছিঃ অমন কথা মুখে এনোনা। ডাক্তাব বলেছেন_-রোজ 

তোমাকে থিবেটাবে নিযে যেতে-_তাহলেই তোমার মনটা ভাল হস্যে 
উঠবে। বোগ সেবে যাঁবে। 

দিগম্বব। এত পযসা পাবে কোথাম সুন্দবী? 
স্বাগতা । সেই কথাই হো বল্ছি_-মামাব দিব্যেন্দ ঠাকুবপো! 

নাট্যকার _মামাদেৰ কোনো পযস।' লাগবেন। থিষেটার দেখতে ! 
ডাক্তানবাবও সেখানে দেখা করবেন 'আমাদেন সাথে -_কোনো 

'অন্ুবিধে হবে না। 

দিগন্ধবর | 11107101003 110) ঠিটি১ 0 1) ১০) 112৬০ 

৭৪1100 ৮1011011161 2 0016 11509১00015 ১9111001800 00 

11601767117 15৩] 2 রী 

ডাক্তার স্থুহেব প্রাবে* 

স্প্রৎ। 1717116) 11 $05)-00া5 10) হট ৮00 00002 

( ব্বাগত্ডাকে দেখিনা ) এই যে, নমস্কাঝ ভাল আছেন? 
দিগঙগহ। 'মাচ্ছ। ডাক্তাপবাবু! আনার বেশাম 17104 1০১05311157 

[12110 উপ ১11১2000012) ৮ আব মানাব শ্রার বেলা ধাখিথ।সি 

মুখে-এএই যে, নমঙ্গাঁর এস মানে কি বলুন তো? 
মেদের প্রবেশ 

যেদো। ম!! 'দিবোন্দুবাবু আপনাকে ফোনে ডাকছেন | 
শা১ ৮০ খেদেোর প্রস্থান 

১৩ 
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স্হাৎ। শুনুন 211 19209)0৮--সাপনাব রোগটা হচ্ছে 

[)011015 [১৮৩1210, (00171010016, (00ঠাহ & স1]]?0এর উপর 

আমাদের একটা ০০৮০1 'আছে। আপনার সেটা একেবারেই 
1০১%__চেষ্টা করুন, যাতে আবাঁব' 10211) করতে পাবেন--নইলে 

মাতা' বকৃবেন--যাঁতা কববেন- কিছুই ঠিক থাকবেনা । 

দিগন্বব | মেটে উপর, 'মাপনাদেব সঙ্গে আমার 1১065 01 

14785100177011 হচ্ছে-মাঁপনারা বা” ভীবেন। তা বলেন না, 

বাঃ বলেন, তা” কবেন না । আব আমি যা+ "ভাবি, তাই বলি, তাই 
করি । এই তো 'আাপনাত কথা? 1011৮101৮11071 00559] 

স্থজাৎ | ৬৫৮ আত], শুধু 21:21000৩1)এব সাহায্েই আমি 

আঁপন্।কে ০৮/৩ কববো_-মামার নাম স্ুঙত্ডাক্তাদ। আপনি কি 

বিবেচনা কখেন-__মাপনাব স্ত্রী ছাঁছা এ জগতে সুন্দরী ন্্ীলাক আর 

একটিও নেই? 
[দগঙ্ছব | 'জাঁজ্ঞ হ্যা আমি ঠিক ভাহ বিবেচন: কাব 

লগতার প্রবেশ 

টজৎ। কাবণ? | 
দিগন্বব । কাঁরণ_-আঁপনাশা সবাই আঁমাব স্ত্রীর মুখের দিকে হাঁ কবে 

চেষে থাকেন; এখানে এলে আব ঘবে-ফিববার তাগিদ্ থাঁকেনা 

মাপনাদেপ ! 

ক্ৃহৎ | (হাসিয়া) আচ্ছা, আপনি মনে ককন না, আপনার স্ত্রী 

'অপনাব স্ত্রী নন্--তাব পশ্বদ্ধে আপনাঁব কোনো দুভাবনাৰ প্রয়োজন 

নেই-_ 
১১ 
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দিগন্ধবব। যে আজ্ে। আমি তো ঠিক তাই মনে করি_নতুব- 

আপনি কেন আস্বেন আমাঁব বাড়িতে বিনা ভিজিটে (00701 

করতে ? 

সুহৎ। আমি বিনা ভিজিটে (:০207311; করি-__যেহেতু আঁপনাব 
চাঁকবী নেই__ আপনার স্ত্রী আজ ভয়ানক বিপন্ন! । 

দিগ্ছর । ১1) 019 11510১00166 1 01৫. 0005৮০৮০010 07 51715 

2 411101012101)105 1 01001 09 0511১ 00 014 17510060111 

5১116 2 

মদ] চা দিযে গেল 

ও সব বাজে কথায কাক কি 111. [1১001210010 5511050 ! 

এখন চাটা খেষে গবস্্ী সমভিব্যাহাবে থিষেটাবে চলে বান। 

উপস্থিত তিনিও অত্যন্ত উদ্গ্রীবা ও উৎকন্টিতা-কি বলে! 

স্বাগতা ? 
স্বাগত।র দিকে চ।ভিলেন 

লজ্জিতভবে শ্বাগতার প্রস্থান 

স্থহুৎ । আচ্ছা, মাপনাব স্ত্রীকে মানার সঙ্গে থিযেটাবে যেতে দেবেন 

কেন নাপনি? তাই তে! বল্ছি--তাই তো বল্ছি--আঁপনিও 

সঙ্গে চলুন ন! দয! কবে? 

দিগন্ধর। থাক্ থাক্ মার 9015০) নাই বা দেখালেন । আমি বেশ 

জানি--135210 00191765 10 010 1780010 ৪৮ 12100, 027 

১৭ 
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81110900 015117) 165 20010006 05112151110 2 0. 011 

1007150 58 1009১ 210101721010711--00 

শুস্বৎ | হাহাহা-( সশব্দে হাসিলেন ) 

দিগন্বব। দাত বার কবে আব হাস্বেন না, 117999511010 
১১11005 1 1)0৬010 4) 50000 সন] সনে 10020500201 

01 01)501011)1100১ 1105 1 [715 [9211 15107151108 01091 চা0েএা 

০5110] 011171 

শ্াগতার পুনঃপ্রবেশ 

স্বাগতা । ভাক্তাববাবু! এই নিন্ আপনা ভিজিট । 'আমার স্বামীকে 

আর চিকিৎসা কবতে মাস্বেন না আপনি-_-আমার অদৃষ্টে যা! 
ঘটে ঘটুকৃ। 

গ্্গৎ। একটা বন্ধ পাগলে কথাষ, "আপনার মত লোকেব বিচলিত 

5ম! উচিত্ত নয । 

দিগঙ্থব। ৬৬17 0০ 5001 07071 0)" আপনাৰ মত লোক? [১ 1 

1106 11101]: 7 

নু্গৎ। 'আপনাব স্ত্রীকে আমি খুব বিদৃষী ও বুষ্ধিমতী বলেই জানি। 
দিমম্বর। যেহেতু, তিনি রূপবতী ও যুবতী। এ ছাড়া অন্ত কোনও 

0080111% আছে তাব? 

স্বগতা। ডাক্তারবাবু১ আপনি এখন আন্ন তা*হলে--এখানে আর 
অপেক্ষা কববেন না । 'আমি খবর ন! পাঠালে নিজে আর কষ্ট ক'রে 

আম্বেন না এ পর্যান্ত। নমস্কাব। 

০৫ 
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নুহৎ। তাহলে টাঁকা-ছুটো বেখে দন্ত আমাকে আর লঙ্জা দেবেন নাঁ_ 

মাসি, নমস্কার । 
প্রস্থান 

দিগম্বব। বাঃ, বেশ অভিন্যটি কবলে, শ্বাগত। ! ইংরাজি মতে ৮৯।ও 

দিলে, বাংল! মতে দর্শনীও পেলে । ৫0০০1105 জিনিসটা বিন্দ্মাত্র 

ক্ষু্ন হল না। তুমি বুদ্ধিমীই বটে। 

স্বাগতা । আমি আন্মত্্যা কবে মবণেই কি তুমি স্থুখী হবে? মামাণ 

উপায কি তা বল্তে পাব? 

বাদিলেন 

দিগণ্ধর। তোমার উপাদ? তোমার উপাঁষ এনে হচ্ছে__তোনার 

নাট্যকাব ঠাকুবপোঁর হাতি ধ'রে থিযেটারে গিথে জয়েন করা । তুমি 
ঘে একজন খুব ভাল অভিনেত্রী হতে প।র-সে বিষষে কোনো 

সন্দেত নেই । 

দিবোন্দুর প্রবেশ 

এই বে মাজুন আহুন--১10, 0০00৮215509 700 216 375 

11) [11720 আপনার কথাই হচ্ছিল-_ 

দিব্যন্দু। 'ওকি আপনি কাদছেন কেন বৌদি ? 

দিগস্বব। (স্থরে) 
“কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না 

পথের শুকৃনে! ধুলো যত ? 
১৪ 
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কে জানিত আস্মব তুমি গোঁ_ 
এমন 'অনাহতের মত ?” 

স্বাগতা । (চোথ মুছিযা ) বান তুমি ভেবেছে কি? সতাই কি 
আমাকে বাচতে দেবে না? আঙি মবলে ঘে ভোমাব ভর্গতির 
সীমা থাকৃবে নাঃ কে তোমাকে দেখবে? শুবু তোমার জন্যেই তো 
আমি মনতে গাবিনা_ 

ণার্দিলেন 

দিগন্ধব। তাই নাকি? হাতাহা--ওগো পতিরতে ! আগামি তোমাদের 
সতীদর্মেব প্রতি অকুত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। রেলওয়ে 
সিগন্থ।ল্ টিব মত এক পাঁশে সবে ঈ1ডাচ্ছি_-ভুমি তোমাব পতিভক্কিব 
তুফান-মেল চালিমে-_সুদূর বমলযে চলে ঘাঁও-_কেউ বাধা দেবে না। 

গ্গাগতা । আমি মববে, তোমাৰ কোনো কষ্ট হবে ন ? 
পিগঙ্গব । নিশ্চমই ন। । উঃ যেদো-_ঠাগাজল আন, মাথায ঢালবো__ 

প্রস্থান 
স্বাগতা । কোনো খোজ পেলে ঠাকুরপে] ? কে সেই মেদেটা? 

ধিবোন্দু। সে কথা পবে বলছি। আজ কি গিয়েটারে যাবেন, 
আপনার! ? 

ঘাগতা। হ্যা যাবো । আগে বলো ঠাঁকুবপো-.সে মেযেটা কে? 
কোথাম বাড়ি? কতদিন থিযেটাধে ঢুকেছে? তোমাকে তো বলে 
দিমেছিলাম, একটু খোঁজ কবতে-_-কবেছ ?, 

দিব্যন্দ। না, এখনো করিনি! কিন্তু কেন বলুন তো বৌদি? একটা 
থিষেটাঁবেৰ মেযে-সন্বন্ধে এত সন্ধান জান্তে চাইছেন কেন ? 

78 
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স্বাগতা । বলবো? কাবো কাছে প্রকাশ করবে নাতো ? 

দিব্যেদদু। আমাকে এতখানি পর মনে ভাবেন বৌদি? আপনাকে যে 
সত্যিই আমি আমার আপন-বৌদি বলেই-_- 

শ্বাগতা | না? না, ঠাকুরপো--সে কথা নয়। তোমাকে আমি সব 
কথাই খুলে বলছি শোনো । শুন্লেই বুঝতে পাববে-_কথাটা খুব 

গোপন বাখা দবকাব। শান্তা নামে নামার একটি ননদ ছিল। 

তার ব্যস যখন মাত্র পাঁচ বছব--তখন 'আমাব শ্বশুব-শাশুড়ী স্বগে 

গেলেন, তোমার প্রফেলর দাদাই তাকে বুকে-পিঠে মানু করলেন। 

'আমি যখন এলাম_-তখন তাত ব্যস ছিল মাত্র দশ কি বারো. 

আমার ছু'তিন বছবের ছোট । 

দিব্যন্দু। তাব পব? 

ম্বাগতা। শান্তা যে কত আঁদবেধ মেয়ে ছিল, তা» তোমাকে বলে 
বোঝাতে পাববো না। সে একটুমুখ ভাব কবলেই তোমাব দাদার 

চোখ ছুটে ছল্ ছল্ করতো । আমাৰ উপব হুকুম্ হযেছিল-_সে 

যখন ঘা” চাইবে-_তর্খনই তাই দিতে হবে। সে যদি 'আমাব নামে 

নালিশ কৰরতো-_-তাণ্ছলে উনি আমাকে বোধ হয, ফাসি দিতেও 

ইতস্তত করতেন না! বোনকে অতো! ভালবাসতে, আমি আব 

কা'কেও দেখিনি কখনো । 

দিব্যেন্টু। 'আপনি কী বল্ছেন বৌদি? আপনাদের সেই শান্তা কি 
হারিষে গেছে? 

স্বাগতা । আাঁগে সবটা শুনে নাও--তা?ছলে আমার বকবা ঠিক 

বুঝতে পারবে 

ন্ভ 
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দিব্যন্ু। 'আচ্ছা বলুন-_. 

স্বাগতা । আমরা তখন বাধায় থাকৃতাঁম, মৌলমিনে। ওর চেষ্টায় 
ও যন্ধে শান্তা বেশ লেখাপড়া শ্রিখেছিল। অনেক সমগ্প 'আনাকে 

বুঝতে-না-দিষে, ভাই বোনে ইংবাজিতেই কণাবান্তা কইতেন-_-মামি 

রেগে মরতাম। শাজার ব্যস তখন সতেবো_কি আঠাবো-আমি 
তখন তার একটা বিয়েব জন্তে খুব পীড়াপীড়ি কবেছিলাম । আমার 
সে কথ! কাণেই তুললেন না উনি--মামাকে গুনিযে-শুনিয়ে 
ইংবাজিতে কি ছাইপাশ বন্ধলেন একদিন । শান্তা আমাকে কাণে- 

কাঁণে সে কথাব নর্থ বুঝিয়ে দিল-_“সে নাকি লাইব্রেরীর বইগুলোর 
সঙ্গে বিয়ে বসেছে-তার আর অন্ত বিষের দরকার নেই ।” 

দিব্যন্দু। তাই নাকি ?-তাবপর ? 
স্বাগতা | মামাদেব একথানা ছোট গাড়ী ছিল-_ীরেন নামে এক 

ছোঁকৃবা ছিল তার সফাব। দৃব-বিদেশে বাঁগালীব ছেলে বাঁঙালী- 

পরিবাবে খুবই "মাঁপন হযে উঠেছিল । ছোকৃবাঁও ছিল খুব অমায়িকঃ 

দেখতেও বেশ স্ুপুক্ুষ। সে আমাদের এত আপন হযে উঠেছিল 

মেঃ শান্তাও তার সঙ্গে একা-এক হাওবা খেতে যেত--উনি কোনো 

আপত্তি করতেন না। 'আমাব গা! জল্তো+ কিন্ত কিছু বলতে সাহস 

কবতাম না । শেষে য৷ ঘটার তাই ঘট্ল_ একদিন তাঁবা হাওয়া 

খেতে গেলগ--মার ফিরে এলো না । 

দিব্যেনদু। বলেন ফি? সর্বনাশ! তারপর? 
স্বাগতা । একট! ছোট পাহাড়ের নীচে আমাদের গাড়ীখানা পড়েছিল। 

তা*তে একথাঁনা চিঠি পাঁওয! গেল_ শস্তা আমাদের কাছে 
১৭ 
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চিরবিদাঁয় নিষেছে-_-এমন কি তাকে খোজ করতেও নিষেধ করে 
দিয়েছে। সেই থেকেই গুব মাথা-খারাঁপ-_মেযেষানষের উপরে 

অত্যন্ত ঘ্বণা ও বিভৃষগ ! শান্তার পাপের ফল ভোগ করতে হচ্ছে 

আমাকে । আমাব অদৃষ্ট ! 

চোখ মুছিণেন 

দিব্যেন্দু। আপনার কি মনে হয-__থিয়েটারের সেই মেযেটিই শান্ত ? 
স্বাগতা । আজ ছ*সাঁত বছৰ তাঁকে দেখিনি । থিষেটাবের হাগুবিলে 

সীতার রূপসজ্জায মিস্ বুলবুল বলে ষে মেষেটির ফটে! বেবিয়েছে-_ 

তার সঙ্গে আমাদের শান্তার চেহাঁরাঁৰ খুব মিল আছে। তাই তে 
জান্তে চাচ্ছি-_-.এই মিস্ বুলবুল মেয়েটি কে? 

দিব্য্দু। আচ্ছা, কাল 'আঁমি আাঁপনাকে সব খবর এনে দেবো। 
আজ একবার থিষেটারে চলুন, মেষেটিকে ভাল কবে দেখুন। আজও 
সে সীতার ভূমিকা নাববে। 

্বাঁগতা। থিযেটারে তো যাবে ভাঁবছি- কিন্ত, তোমার দাদাকে থে 

কিছুতেই বাজি করতে পারছি নে। 

দিগম্বরের গুবেশ 

দিগন্র । 11211 901 0090110510৮ আপনার 109৮3475001 

কেমন চল্ছে? 1151১90010010 5/11085এর সঙ্গে পেবে উঠ.বেন 

তো? 100750165 5076. 01217 00211 0186 10065 না? 

0195011865 190 0 5009$--3 

দিব্য্দু। কেন ওসব বাঁজে কথ! বলেন দিগম্বরদা? ওভে বৌদিব 
ট্ভ 
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মনে কত ছুঃথ লাগে তা কি আপনি বোঝেন না? চলুন, আজ 

একটু থিয়েটারে যাই-_ 
দিগম্বব। “এত পুরস্কার গ্রলৌভন 

হে কেশব! 
সৃষ্ট মোর কোঁনো কালে 
ধরেনি সম্মুখে |” 

মিছেমিছি আমাকে আব কেন জালাতন করেন? যাঁকে নিতে 

এসেছেন__তাঁকে নিষেই হস্তে হাসতে চলে যান্-_ 
1 500 ৮৮100009002 180 £5-- 

4৮100 01901077161 ৮10 2 19510 মা 1৮ 

দিব্যন্দু। নাঁপনি তো বড্ডই বেড়ে উঠেছেন দেখতে পাচ্ছি! ওষুধ- 
পত্তব কি কিছুই খাচ্ছেন না? 

দিগন্বর | মাইরি 21) 09669147911 আপনার ঘবে কি বৌ নেই? 

মিছেমিছি একটা “বৌদি” পাতিয়ে কেনই বা বোজ রোজ আসেন 

এখানে-__-আর ওই পরক্ত্রীর মুখের দিকে হা করে চেয়ে থাকেন ? 

(স্বরে) “চোখে যদি লাগে ভালে! 

কেন চাইব না? 

(কথায়) এসব ছোটলোকের এয়ারাক-_ 

(সুরে) এখানে চল্বে ন! 

বেরিয়ে যাও এখান থেকে- বেরিয়ে যাঁও-- 

দিব্যন্দ। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, আপনি একটু সরে দাড়ান-_ 
দিগন্বর। এদিকে কেন? ওদিকট! চোথে দেখ ন।? শুধু 207050০টাই 

৪ 
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চেন-_12স0টো। চেনো নানা? চিনিযে দেব একটা গলাধাক্কা 

দিয়ে? 

দিব্যন্দু। (হাসিযা ) না না দিগন্ববদা) আমাকে আর গলাধাক্কা দিতে 

হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। এই টাকাটা বেখে দিন বৌদি, 
আমি আসি-- 

স্বাগতা । টাকার আব দবকাঁৰ নেই ঠাঁকুবপো, আজ মাঁণি-অর্ডাব 

পেয়েছি দাঁদ! টাক! পাঠিয়েছেন । 

দিবোন্দু। তাহলে, আজ আপনাদের থিযেটাঁব বাঁওযা হবে না? 

কি বলেন? 
ত্বাগত| | না। তবে, তুমি কিন্বু সে সম্বন্ধে নিজেই একটু খোঁজ নিও-_- 

ভুলোন! যেন। 

দিব্ন্দু। 'আচ্ছা-_ 

গুন্বন 

দিগন্বর। কিসের টাক! দিচ্ছিল সে? বলি, কথা বল্ছ না! যে? 

স্বাগতা । কি বল্বো তোমাকে মামার মাথা আব মু? তোমার যে 

চাঁকরী নেই সেটা হু"ন্ আছে? আমার শ্রাদ্ধপিপ্ডি চল্ছে কি করে? 

(কাদিলেন) দিব্যেন্দু আমাকে বৌদি বলে ডাকে, সময়ে অসময়ে 
কৃত সাহায্য পাই তার কাঁছে-তুমি তাঁকেও তীঁড়ীৰে দেখতে 

পাচ্ছি। পথে গিয়ে পড়ান ছাড়া, আমার আর কোনে। গতি 

থাকবে না। 

দিগম্থর। তোমার দাঁদ! যখন নিযমিত ভাবেই টাক! পাঠাচ্ছে-_-তখন 
তুমি কেন ওই 170011911) 7১51)এর কাছে টাকা! চাও ? এত টাকা 

ছড 
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তোমার কেন লাগে? খামুনঠাকুবকে বিদায় করে দাও--যেদোকে 

বলে দাও মে আজই বাড়ি যাক--আমি নিজেই বীট্ন! বাটবো, 
কুটুনো। কঁটুবোঃ জল তুন্বোঃ বাসন মাঁজ.বো-_আঁব মাথায একটা 
পাঁগডী বেধে সদব দরজায দীড়িযে থাকবো । [70799011010 

57111)0 এলে বল্বো? হানে] জ10) 0০৪ বিচ আর 

[+0101)191] 1১97 এলে বলবো 10057800 ৮16 1750090210010 

5১711, ছুটোব একটাকেও ঢুকৃতে দেব না এ বাড়িতে_ 
স্বাগতা । দিনবাঁত বাঁছে খকে ককে আমার মাগাটাও খাবাপ কবে 

দেবে, দেখতে পাচ্ছি । দোহাই তোমাৰ, ঠীগ্ু! হযে একটা জিনিস 
দেখো-_ দেখতে! এ ছবিটি দেখতে কাঁব মত ? 

দিগন্বব। (একবার ছবিব দিকে, আর একবর স্বাগতাব দিকে তীস্ষু- 
ভাবে চাহিলেন |) উ]171 00 ১90 17)021) ? 0017561755 1 

ছি (ডয! ফেলিলেন 

স্বাগতা ৷ মেযেটির চেহাব! কি ঠিক শান্তাব মত নয? বলো-_ 
দিগ্ধব। ০ 10021 0০ 200 115১0160010) 1000, ১০৪, [ 

00019021)0. শৌঁনো+ তোমাকে বলে দিচ্ছি-_তুমি আর কখ.খনে 

শান্তার নাম উচ্চারণ করনা । 1০100) 910 7১ 0996) 200 

10১ 191 ০৮০1, 

স্বাগতা । চলে! না একবাবটি থিয়েটারে যাই__মেয়েটি কে-__দেখে 
আসি-- 

দিগন্বর। কিলাভ? ( কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন ) আচ্ছা চলো । কিন্তু: 
২১ 
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মেষেটি যদি শান্তা না হয়-_তাঁ'হলে তখন বুঝবে! আমি কিন্ত 

শৃলী-দ্বয়ন্তূকে ম্মরণ করবো-_-তা+ বলে রাখছি-_- 

“প্রলয নাঁচন নাচলে যখন আপন ভুলে-_ 

হে নটরাঙ্জ! নটরাঁজ, জ'্টার বাঁধন পড়লে! খুলে !” 

স্বাগতা । আচ্ছা, আচ্ছা, এখন চলো-_ 

উদ্চবের প্রস্থান 

১৬ 



তৃতীয় দুশ্থয 

স্থান-_রঙ্গমঞ্চ 

কাল-_বাত্রি সাঁড়ে দশটা 

দৃগ্ত--'হরধনুভঙ্গের' শেন দৃগ্য অভিনয় হইতেছে । রাজর্ষি জনকের গুহে সুবর্ণ-আসনে 
হরধন্থ স্থাপিত পাশে শিবলিঙ্গ  সীতাবেশী বুলবুল প্রবেশ করিয়। হরধনুকে প্রণ।ষ 

ক'রল। এন্থদিকে প্রেক্গাগুহের তিনটি নির্দিষ্ট-আসনে সাধ।বণ দর্শকগণের অজ্ঞাতে-- 

নশনন।ধ, সাস্ন। ও মধুময় বনিযাছিল। 

সীতা । এসেছেন রাম রঘুমণি ! 
ভরধ ! হরধন্থ | অদৃষ্ট আমার 
দুক্ছেয়, দুর্বার এক প্রতিজ্ঞার ফলে 

হবে নিযন্ত্রিত। অযোনি-সস্ভবা আমি-_ 

কিন্ত নাহি জানি--কি কারণে 

এত ন্সেহ এত যত্ব দিয়ে 

বিধাতা! গড়েছে মোরে রাজার ছুলালী। 

'অহল্যা-পাষাণী ধার চরণ-পরশে 

মুক্তি লতিয়াছে--কেব! জানে-_ 

কেন সেই পতিতপাবন 

এসেছেন পরাইতে সীমস্তে সীতার 

এক ফৌোট! রক্তরেণু সে পাদপন্মের ? 
১০ 
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| সীতাসহচরী হুলেখর গুবেশ 

জুলেখা । সীতা, সথি-- 

দেখেছিস কমল-আখি রাঁমে ? 

আহা কি স্থন্দরঃ যেন নিজে ফুলশর-_ 

এসেছেন রঘুবব-বেশে ! 

দিবাকব অস্তমিতঃ কিন্ক জানিনাতো-_ 

কতন্ষণে দেখিব এ বিজলী বিকাশ 
সেই নব্ঘন পাশে ? 

নৃত্য সহ্কাবে গাহিল 

অয, কণক-বরণ সাত 

নব-দূর্ধাদল রামচন্দ্র 

দেহে মিলন--ধেন কবিতা 

সঙঈ"ত সু মধুর ছন্দ । 

কানলা-কক্ছ্ল-জলদ-কোলে 

চল চঞ্চল বিজশী দেলে 

কর নিক্ষণি অঙ্গনাধনী 

বাজাল শঙ্খ একী আনন্দ ! 

সীতা । সখি, আঁখি ভরি-_ 

কেন মাসে জল ? ভীতি কি আনন্দ 

তাঁ”তে। বুঝিতে পারিনা ! কতক্ষণে__ 

ওগো! কতক্ষণে হেরিব সে 

ন্যনাভিরাম শ্রীরামের চরণ যুগল ? 
৪ 



প্রথম অঙ্ক 

স্থলেখা-_ 

রীতিমত নাটক তৃতীয় দৃশ্ত 

গাঁহিল 

সখি, হ'য়োনা অধীর ধৈর্য্য ধরো 

সন্বর ভর|-নয়ন জল ! 

মধুবের সনে মাধুরী মিলিবে-_ 

চাতুরীর সনে মিলিবে ছল। 

চাকার পাশে দাছ।বে চিকণ 

শ্ুখসিত হবে মু সমীরণ । 

একহরে বাঁধি দ্রটি দেহ মন-_ 

যৌবণ-গীন্তি হবে সফল । 

বিশ্বামিত্র ও রামচন্দকে লইয। রাজধি জনকের প্রবেশ 

জনক । এই সেই হরধন ! 

কত বীর বীবত্ধেব অভিমানটুকু 

নিঃশেষে বাখিমা! গেছে হর পাদমূলে 

তশিবে অক্ষমতা করিম প্রকাশ । 

হে গাধেষ! খাবি শ্রেষ্ঠ! 
এসেছেন বি, দশবথাত্মজ বাম 

রাজীব-লোচন-_-দয! করি__ 

দীনহীন কুটিবে আমার-_- 
আনন্দে অধীর আঁমি। ভাঁগাবতী সীতা, 
রোমাঞ্চিত! হর্ষে ও পুলকে-- 

কাঁপিছেন বাতাহতা৷ বেতসীর মত। 

সীতা, সীতা, প্রাণাধিকা ন্েহের পুতলী ! 
২৫ 



প্রথম 'অঙ্ক রীতিমত নাটক তৃতীয় দৃশ্ত 

কাছে আয । মুছে দে আমাব-- 

বহিতেছে ন্যনের ছু'কুল ভাঁসাষে, 
বে 'অসহা 'আনন্-প্লাবন । 

ন্নেহভরে সীতাকে আদর করিলেন 

রাঁম। (বিশ্বামিত্রকে প্রণাম কবিয়া ) 
খধিবর ! অন্থমতি করুন আমারে-- 
পরীক্ষা করিব আমি নিজ তুজবল 

ভাঙিয়া এ হরধন্ধ! দেবতা করিল যদি 
শমুদ্র-মন্ত লক্ষ্মী লভিবাব আকিঞ্চনে, 

মামি কেন পারিব না? নিশ্চয় পারিব। 

বিশ্বামিত্র। নারায়ণ! পূর্ণ হোক ঘৰ 
মনক্কাম ! 

রাম হরধনু তুলিয! লইন়! জা।রোপণ ছলে ভ।ডিযা দ্বিধও করিলেন । পুরমহিল।র! 
উলুধবনী ও শখধ্বনি করিলেন-_ দিও মণ্ডল আলোকিত হইল-_. 

আকাশ হইতে পু্পবৃষ্টি হইতে লাগিল 

জনক ! হে রাঘব! ূ 

অপুর্ব বীরত্ব তব | ফুমি সুদর্শন 

তেজন্বী 'ও শান্তমূর্তি__শ্রীমান সজ্জন | 
তব সম গুণনিধি কৃতী ও কৌশলী 
নরদেছে একাস্ত দুর্লভ ! 

হেন পাত্রে লক্ষ্মী-সম! কন্তা-সম্প্রদান 
১৬, 
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ভাগ্যবান বিনা আর কে করিতে পাৰে? 

'আজি হতে রামসীত। মিলন-কাহিনী 

জগতে কীন্তিত হবে, রবে যতদিন 

চন্্র হুর্য্য সাক্ষী জগতের । 

হ্ুলেখা-- গাঁহিল 

আজি, বরণ করিব বরবধূ। 

মধুর চ।দিনী বাতে। 

ছুটি গলে ছটি মাল! পরাইব-_- 

বধিব ছু'খনি হাতে। 

আল্পনা দিয়ে আিন! সাজা 

উন্ুধ্বনী সনে শঙ্গ বাজাব 

চন্দন ও চুখা মাধিবে বধূধ1 

আল্তা চবণ-পাতে। 

জনক । এসে! রাঁম__-এসো সীতা 

হাতে হাতে বীধি দু'অজনাবে । 

'আঁীর্বধাদ কর খধিবর -. 
তিনি ছু'হ।তে রামসীতার হাত ধরিলেন-_এমন সময় প্রেক্ষাগৃহ হইতে কথ। বালতে 

বলিতে দীননাথ ছ্েঁজে উঠিলেন জনকের হত চাপিয়! ধরিলেন-_ 

প্রেক্ষাগৃহ চঞ্চল হইল 

দীননাথ। না, নাঃ তুমি ভুল করনা রাজধি! ও তো রামচন্দ্র নয়, 
ও যে আমার বসম্ভ। ওর জন্তে লক্ষমীস্বরূপিণী বৌমা! আমা কেঁদে 
কেদে অন্ধ হ'য়ে গেছে। 

২৭ 
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ররঞজনের মজে গণপতিব।বুর প্রবেশ 

গণপতি। ছিঃ আপনি দেখছি একট! বদ্ধ পাগল? এটা যে একটা 

অভিনয় হচ্ছে-সে কথা কি বুঝতেই পারছেন না? কী-_ 

কেলেক্কাবী ! এমন জমাট সিন্ট! মাডাঁব করবেন না, বেরিযে আন্ুন । 

চারিদিকে গে।লম।ল--বেরিযে ফ।ন্" মশাই !' ইত্যাদি কথা 

দীননাথ। (কবজোড়ে ) দয! কবে শুনুন_-আমাঁব গোটাকতক কথা 
আছে। এটা যে একটা অভিনয ছাড়া নাব কিছুই নদঃ তা আমি 

বুঝতে পাবছি। কিন্ধ 'এই সংসার-রঙ্গমঞ্জে আমিও তে। একজন 
ভিনেতা? আমার বথাগুণিই বা শ্রোতাবা শুন্বেননা কেন? 

সীতার ভূমিকা ওই বে মেঘেটি 'অভিনয কবছেন--উনি তো 
সত্যিকাঁর সীতা নন্--সীতা! আমাব বৌমা-সাস্বনা দেবী। সীতার 
চোখে দল ছিল--ঘ1নার বৌম! আজ কেদে কেদে প্রায অন্ধ । শীতা 
নির্বাসিতা, আমার বৌনা উপেক্ষিতা ও পরিত্যন্ত। । ওরে বসন্ত! 

ঢেব অভিন্ন কবেছিন্্--চল এখন -ঘবে কিরে চল্ । 

গণপতি । 'মাঃ আপনি এখন বাইবে 'আমুন--আপনার ওসব কথা 

'মামরা পৰে শুনবো -আমঙ্থন এদিকে 

দীননাথ। ন!ঃ নাঃ গণমশাই ! আমার বসন্তকে আমি সাত বছর পরবে 

পেষেছি-_মাঁজ আমাব মনেব অবস্থাটা তো আপনি ঠিক বুঝতে 
পারছেন না? আপনি একটু অপেক্ষা করুন। ওরে বসন্ত! 
তোর ছেলে মধুমষেব মুখখানা একবার দেখবি? দেখবি সে কত 

বড় হয়েছে? দাছু! এসো, এসো-ভয কি? এই যেতোমাঁর 

বাবা--নামার বসন্ত ! 

ই 
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নধুময়ের হাত ধরিযা রঙ্গমঞ্চে তুলিলেন 

গণপতি। আঃকী আপদ! আপনাবা শীগ্গীব এখান থেকে বেরিয়ে 

যান বল্ছি--নইলে_ আমি দাঁবোষানদের ডাকবো! বেরিযে 

যাঁন-.. 
দীননাথ। বসন্ত! তাহলে তুই যাবিনা? 'আচ্ছা, নাযান না গেলি। 

এই যে তোব ছেলে এখানেই থাঁকুলো-_-মার ওখানে থাকলে তোর 

সে বৌ__-মামাব দু'চোখ যেদিকে বায, সেইদিকেই চলে যাচ্ছি। 
দাদু! যা বলেছি মনে থাঁকে বেন--তোমার বাবাকে ছেডে একটি 

পাঁও নডোঁন। কিন্ব--ও-একটা শিকলিকাঁটা টিথে__উদ্লেই 

পালাবে নার ধবা দেবেন! । বৌমা! "মামার কর্তব্য তো শেষ 

হযে গেছে? এখন মামাকে বিদাস দাও--জগদীশ ! 

গ্রহন 

গণপতি । তুমিও বেবিযে যাও খোকা, এখানে আর দাড়িশে থেকনা_ 

যাও-_ 
মধুমর | (কাঁদিতে লাগিল, একপাও নডিলনা। ) 

গণপতি। আঃ যাও বল্ছি--ওকি ! বাঃ! চুপটি করে দীড়িয়েই 

রইল যে-_ন্তাকামে। হচ্ছে বুঝি? কী আপদ! বগ্জন, ছোঁক্রাকে 

একটা গলা ধান! দিয়ে বের করে দাও তো-_ 

রাম। (মধুময়কে বুকে চাঁপিয! ধরিলেন) আপনি কি বল্ছেন 
গণপতিবাবু! কাকে গলাধাক্ক। দেবেন? এ যে আমার 
ছেলে-_ 

৪ 
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মধুমবকে আদর করিতে লাগিলেন 

সীতা । (বুলবুল )--তোমাঁর ছেলে? 

রাঁম॥ (বসন্ত) হ্যা আমাব ছেলে _তোমাঁকে আমি প্রতারণ। করেছি-- 
বুলবুল-_মআমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে-_মধুময় ! মধুময়! আমার 
কত আদরের মধুময় । 

আদর করিতে লাশিন- বুলবুল মুচ্ছিত হইয়া পিন 



দ্বিতীয় অন্ধ 
প্রথম দৃশ্য 

স্থান প্রফেসর দিগন্ববের কক্ষেব সাম্নেব ঝুলবাবান্দ! 

কাঁল--পূর্ববাহ্ন 

দৃগ্ধ-_হ।তে একটা! এমব্রযডারী কাজ লইয়া স্বাগতা অতি উতৎ্কণ্ঠার সহিত দিব্যে্টুর 

আগমন প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন-_"ও মাঝে মাঝে গাহিতেছিলেন__ 

পুলকিত হ'ল দেহ-মন, 

খুলে গেল আঙি বাতাষন ! 

-চেধে দেপি নিরবধি- অদূরে ও মায়-নর্দী 

রচন। করিছে কী ম্বপন । 

দিশাহারা জলধারা কোথ| বাষ কে জনে ? 

ভাঙিয়া পাষাণ কারা__ছুটে চলে কি টানে? 

মিছে তাবে বেধে র।খে- গতি-পথে বাঁকে বাকে-_ 

যে-প1গল খোজে হারাধন। 

দিবোন্দুর প্রবেশ 

স্বাগতা । এসে! ঠাকুরপো। | 

দিব্যন্ু। বৌদি! যেদোর মুখে শুন্লাম-_কাল নাকি আপনারা 
থিয়েটারে গিয়েছিলেন? টিকিট কিনে থিয়েটার দেখেছিলেন? 

স্বাগত! । স্্যা। কিন্তু শেষঅবধি থাকৃতে পারিনি। পুরোপুরি 

'ভিনয় দেখা হয়নি আমাদের ৷ 
৩১ 
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দিব্য্দু। কেন? 

শ্বাগত| । ( দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিযাঁ) আমরা দ্নেখেই চিন্তে পেবেছি 
ঠাকুবপো ! সেই সীতাই আমাদের শান্ত--আর রামচন্দ্র সেই 
হতভাগ! বীবেন। তার্দেব দেখেই উনি একটু অস্থিব হ'য়ে উঠ লেন_- 

যা'তা বকৃতে স্ব করলেন--তাই আব থাকতে সাহম করলাম না। 

ছ'বছব মাগে এই বামচন্ত্রই ছিলেন মৌলমিনে, মামাঁদের সফাঁর-_ 
নাম ছিল তখন «বারেন রাঁয়-হাঁগুবিলে দেখলাম-_'রামচন্ত্র-_- 

“বসন্ত সেন? ! তুমি কি এই লোকটার সঠিক পরিচয কিছু জানে! ? 

দিব্য্দু। শেষ-অবধি খিষেটারে থাকলেই ওর সঠিক পরিচয় জান্তে 
পারতেন । "ওব নাম “বীরেন বাধ নয়--বসম্ত সেন”। আমাদের 

গায়েব জমিদাব নিবারণ রায়ের মেয়ে সান্তনাকে ও বিয়ে করেছিল। 

নিবারণ রায় ছিলেন অত্যন্ত কক্ষভাষা ও বদ্-মেজাঙ্গী ! সামান্ত 

কারণে হঠাৎ একদিন তিনি ভযান্ক চটে যান ওর 'ওপর। 

দরোয়ানকে ডেকে-_-গলাধাক্ক। দিযে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেন। 

সেই থেকেই ও দেশত্যাগা-__নিরুদ্দেশ। 

স্বাগতা । তাহলে ওর একটা খে আছে? কী সর্বনাশ! বোটা 
এখন কোথায ? 

দিব্যেন্ব। সেই কথাই তো বল্ছি। শেষঅবধি থিয়েটারে থাকৃলে, 
সে বৌট।কেও দেখতে পেতেন। 

দিগন্বরফে আসিতে দেখিয় 

স্বাগতা । তুমি আবার কেন এলে এখানে, ঘরে যাওনা? এখানে 

এসেই তে! যাঁ”তা বক্ৰে-_-তার চেষে চুপ.ট ক'রে পড়াশুনো 
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কর্ছিলে--তাঁই করগে । আবার কেন এলে "মামাকে জালাতন 

করতে ? 

দিগন্ধর | সহাজাদি! সম্রাট নন্দিনী ! 

মাঁব কতদিন এই ফাউন্টেন-পেন-- 

আঁশা-বুক্ষে সিঞ্চিবে সলিল ? 

স্বাগতা ॥ তোমাৰ পাষ পড়ি, তুমি এখন_-এখান গেচব একটু যাঁও। 

ঠাকুরপোঁর সঙ্গে মামার গোটাকত কথা আছে । 
দিগন্বব ৷ "]11) ০110], 2. 11851) 

[)10 ৮০১10147502) এড 103 10৬০৭ 7০ ৩1] 

১১০০১111115 1101 ১০] ভ10]8 হা)এত ৬৫১৭৯ 01 ভি0), 

1306 10555 &ে 11010 ০110 1৯ 

স্বাগতা । যাবেনা? 

দিগন্থর । (সুরে) "না নাগো-না১-করনা ভাবনা ॥ বদিবা নিশি 

যায, বুড়ো দ্রিগন্ধৰ যাবে না_ বাবে না।” 

প্ব্যন্দ। এত বড় একট৷ পশ্ডিত লোকেব এই অবস্থা--দেখলে ভাি 
ছুঃখ হয় বৌদি! 

দিগন্থব । ৭1111 01) 007-591:5 ! 

“পৃ 0111)10 010 00 011 6100 0:00, 

114 ১০০ [ 51001010 00000 10 10৮০ 6০ 590 1”) 

(স্থুরে ) হে ক্ষণিকেব 'মতিথি ! 

এলে প্রভাতে কারে চাহিযা! 

কোম্পানীর রাস্তা বাহিয়া ? 
১১০ 



দ্বিতীর অঙ্ক রীতিমত নাটক প্রথম দু 

দিব্যেন্ন । দিগস্বরদা, বৌদি মানবী নয দেবী। তার চরির্র-সম্বন্ধে 
কোনে! ঘ্বণিত সন্দেহ কবা,; আপনার মত বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে 

নিতান্তই অন্যায় । 
দিগন্থব। “8217 11260010221) 

৯২৫১ 21৮৮৮৯০2101 211, 

10010217070 5/020৭1 

0০210116৮51 [911 1” 

স্বাগত! । ভুমি এখান থেকে যাবে না তাহলে ? বলো যাবে না? 

দিগন্থব। প্পঙ্গজ মূল ভাল কি লাগে 
কণ্টক-নাঁগ যদি না রাগে? 

চাঁকের মধু মিষ্টি কি হৈত__ 
মৌমাছি-খোচা যদি না রৈত ?” 

স্বাগত] । ( সক্ত্রোধে কাঁদিয়া ) কেন তুমি আমাকে এ ভাবে নির্যাতন 

কববে? "আদব দিযে দিযে মে বোন্কে মাথায় তুলেছিলে-- 

সেই দ্িযেছে তোমার মুখে চুণকালি। আমি তো দিই নি? 

দিনবাত কেন ভুমি মআামাকে--( কাদিল ) 
দিগন্ধর । ০0: 17001) 210 561) ৮1000 15250105215 

71০ ৮০ ৬৮০81901052 9/0002011075-৮ শুনুন 1, 10006511 

১1. থিমেটবের সে মেয়েটি শান্তা নষ-_-শীস্তা, হতেই পাঁবে 

না, যেহেতু শান্ত! বেঁচে নেই। আমি বুঝতে পেবেছি আপনি 
একজন আড়কাটি! আপনার উদ্দেশ্তই হচ্ছে--শাস্তার নজীর 

দেখিয়ে আমার পরিবারটিকেও থিষেটাবে নিয়ে যাওয়া! আপনার 
৩৪ 



দ্বিতীয় অঙ্ রীতিমত নাটক থম দৃষ্ত 
এ উদ্দেশ্টট। যখন খুব স্পট হযে উঠেছে আমার কাছে-_-তখন 
অর দেরি কববেন না, সবে পড়ুন এখান থেকে-_-নইলে_[ 
91)211 1০201. 500 11018 2 1555017) 29 00. ৬1]] 00৮6] 

71১০--0011101 0720. 

যেদে।র প্রবেএ 

যেদে!। মা, বাডিওল। এসে বসে আছে-_- 

দিগন্ধর। কেন? 

স্বাগতা । কেন তা” আন না? 'আট মাসেব ভাড়। বাকি। আজ 

ন। দিলে কীল দবজার তালা পড়বেবাস্তায় গিষে ঈবাড়াতে হবে। 

সেপিকে তো তোমার হস নেই-_তুমি কেবণ আমাকে নিধ্যাতন 

কবতে পাবলেই সুখী হও । 

দিগদ্ঘব। টাকা চাও? আচ্ছা, একটু দেরি কবে, আমি এখুনি 
কলেজ থেকে টাকা নিযে আম্ছি-_ 

স্বাগতা ৷ থাক্ থাক্ আঁব সে কেরামতিটা নাই বা কবলে। রাস্তায় 

বেবিমে একটা গাড়ী-চাপা পড়া-বে আর তো! কিছু বাকি 

নেই? 
দিগম্বর। একট| মতলব ঠিক করো স্বাগতা । হয় আমাকে গাড়ী-চাঁপা 

পড়তে দাও--আাব না-হয) 1. 7০10911) 0০1কে এখুনি এখান 

থেকে বিদায় করো । এই [790115510, 20োকে সহ কবার চেয়ে, 

আমি সেই গাড়ীচাপা-পড়াটাই 172:665:১16 মনে করি। শীগগীর 
ওকে বিদায় করো--নইলে--মাঁমি এমন একট। কিছু করবো-- 

৩৫ 



দ্বিতীয অঙ্ক রীতিমত নাটক প্রথম দৃশ্য 

স্বাগত! | কিন্তু বাড়ীওযালাঁকে বিদাঘ কববো কি করে? সে কথাটা 
বলো-- 

দিগন্বর। যেদে, বাড়ীওলাকে ডেকে আন্ এখানে, আমি এখুনি একটা 
ওযাদা কবে দিচ্ছি-_ 

স্বাগতা । না। বেদো, তুই তোব কাজে বা। 

দিগম্বব। কেন? 

স্বাগতা । বাঁডীওল! এসে ভূতে মামাকে দুটো কটুকথা বলবে__আব. 

তুমিও সেই সাথে যোগ দ্েখে। আমি আর কত লাগ্না সহ 
করবো ? তোমার মতলবটা কি? 

দিব্যেন্দু। থাক-_-&কে আঁ কেন বিণক্ত করেন বৌদি। আমিই 

যাচ্ছি-_-খাভীওলাঁকে বুঝিযে-হুঝিযে মাঝে কিছুদিন সময-নেওযা 

ছাঁড়াঃ উপাধ কি? তবে? বুলবুল সম্বন্ধে আপনাঁৰ সঙ্গে আবে 

গোটা কত কথা ছিল। আচ্ছা, এখন থাক্, অঙ্ক সমযে আবার 

'মাস্বো_ 
প্রস্থান 

দিগন্বব। (সরে) না ঝলে যান পাছে সে- আঁখি মোর ঘুম ন1 জানে ! 

স্বাগতা । এখন আমাকে যা” বলতে চাও-_-বলোঃ আমি সব সহা করবো । 

শুধু একট। অঙ্গরোধ আমান বাঁখো-_মান্দেব সাম্নে ও-ভাবে আর 
হাজ্জ দিওনা আমাঁকে--ঘামি সহা কবতে পাবিনে-_ তোমার 

পাঁধ পড়ি। 

দিগন্থর । লজ্জা? চ্তোমাদের আবাব লঙ্জ।? তোমাব ওই হাতেগড়। 

ঠাকুরপোটি যদ্দি রামচন্দ্র সাঞ্জেন, তুমি কি সীতা “সে, ছ্ঁজে 
তত 



দ্বিতীয় অন্ধ রীতিমত নাটক প্রথম দৃষ্ত 

দাঁড়িযে, প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বব ঝশে ডূকৃবে কেদে উঠতে পাৰ ন/ 

স্বাগতা? নিশ্চই পাবো । 

স্বাগতা । না" পারিনা । পাবে তোমার মতি আদবের বোন্ শাস্তা-_- 

তাই মে আজ থিয়েটারে অভিনেত্রী! "আমাকে কেন যা'তা, 

বল্বে তুমি? 
দিগন্ধব । £১:1000106 00110 01708050015 ঠিত 1 তুমিও পাবো 

স্বাগতা, তমিও পাবো 1 1867৩ তি 102 015006115919 010616102 

19০0(৮0017 ১1791102010 ১ ৪০০৪৮০, ৬৬০ 25 21] ০15808155 

€) 0110012)908)005 1! আচ্ছা, মামাব শান্তা তাহলে বেঁচে আছে, 

মবে নি? না? কিছ্ছৎ কেন মবেনি বল্তে পাব? মবা ঘে তার 

উচিত ছিল-_ 

“সে বেদনা মোন--_ 

স্থখেব মধিক স্থখ, আশার আধক আশা 

হরযের চেয়ে বডোঃ তাই তাবে 

সদষের ব্যথা বলে মনে হয় প্রিষে !” 

উঃ জ্বলে গেল__ওবে যেদো, ঠাণ্ডা জল আন্্-ঠাঁণ্ডা জল আন্-) 
প্রস্থা 

স্বাগত । ( কাদিয়! ) শান্তা! কত শক্রতাই ছিল তোর সঙ্গে! উঃ 

ভগবান-_ 

মুৎ ডাক্তারের প্রবেশ তিনি একটু কাশির শ্বাগতার দৃষ্টি আকণ 

করিলেন- উদ্দেগ্ক অগগামী দিগম্বর জানিতে না! পারেন 

সুহৎ | আজ্ঞে, নমস্কার ! 

শ৭ 



ঘিতীয় অঙ্ক রীতিমত নাক গ্রথম দৃষ্ট 

বাঁগতা। নমস্কার ডাক্তীববাবু--হঠাৎথ এ সমষে কি মনে ক'রে? 

সুহৃৎ। এই পথেই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম, একবাধ দেখা ক'রে যাই 
আপনার সাথে । ( একটু বিব্রতভাবে ) মিঃ মন্তুমার কেমন আছেন? 

স্বাগতা । ভাল 'আছেন। 

কুহাং। আপনি ভাল আছেন? 

স্বাগতা । আজ্ঞে হা। 

সহাৎ। এখানে তো বস্বার কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে। বেদোকে বলুন 

না দু'খানা চেখার-_ 

দ্বাগত! | না, ডাক্তারবাবু, আঁমি তো বেশী সময অপেক্ষা কবতে পাঁববো! 

না-_আামার কাঁজ আঁছে। চট্টপট্ আপনাব বক্তব্াটাই বলুন না__ 

স্থহাৎ। বক্তব্য তেমন বিশেষ কিছুই নয--তবে আপনার ক্বামীব বোগ 

সম্বন্ধেই আপনাকে দু'একটা কথা বল্তে চাই__ 
স্বাগতা । কি, বলুন-- 

স্হ্ং | আপনার স্বামীব রোগে মূল কারণ হচ্ছে-_দিব্যেন্দুবাব্ব সঙ্গে 
আপনার অত্যন্ত অবাধ মেলামেশা | 

ক্বাগতা (হালিযা ) ভাই নাঁকি? 

সুহং। আপনি হাস্ছেন-_কিন্য কথাট! খুব সত্যি। আমি তো ্জধু 
11501521171) নই- একজন 1১৮০110109515ও বটে। একজন 

১0০০৪5১61  1১1155192001015 বলেও থে খ্যাতি আছে 

আমার । 

গ্বাগতা। তাই যদি সত্যি ভয-_তাচলে সে বিষয়ে আপনা 

পরামর্শ কি? 



দ্বিতীয় অঙ্ক রীতিমত নাটক প্রথম দৃষ্ 

মৃত | দিব্যেন্দবাঁবুকে আপনার বাড়ীতে ্লার আস্তে দেবেন না। 

এমন কি তাব সঙ্গে কথাটি পধ্যস্ত নল্বেন না । 

স্বাগতা । তাহলেই কি উনি সেরে উঠবেন ? 

সুহাৎ। সঙ্গে সঙ্গে বদি চিকিৎস! চলে _তাহ+লে 'মাশা করা মায় বৈকি ? 

চিকিৎসকের উপর যে সন্দেহ, সেট। তেমন দোষের কিছুই নয-_- 

কাবণ তাঁর একট। কৈফিযৎ 'আছে-- 

দিগণরের প্রবেণ 

দগন্ধব। ০ (11. [351১0 119৬৩ 59091151700 2 ০৬106 

110 €11)116, 15910097 17710101 10৮6 15 ৭ 00101001010015 015095 

001 17640 0/9500000 0060105 16 70002105002 

৮1)11)1)1170 60) 0010 1 2170 1 /11)05 ? 

ব্বাগতা। তুমি এসেই তো কেখন বা'তা। বকৃবে। যাঁওনা ওঘরে একটু ? 

তোমার অশ্রখ-সন্বন্ধে আমি ডাক্তাবখাবুব সঙ্গে গোটাকিত কথা! 

বল্্ছি--_ 

(দিগন্বব। যো হুকুম! ( কুণিশ করিলেন) ৬৬]]] 5০8 8117 [15190 ! 

10561001102 00140 410. ৯29 1100)0 56 05111011091 0 

21711011071 7 ৬৬11501101৫ ৯100 15 1109 110 0 ১৮015 ১ 

শহৃৎ। আজ যে ওষুধ! দিয়েছি--ত” কি খেষেছেন? খাননি বোধ 

হয? যান্ ওষুধটা থেযে 'মানুন-_ 

দিগন্বর । যো হুকুম ! 

কুদিশ করিয়। প্রস্থ।ন 

৩৯ 
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সুহাৎ। আপনা জন্তো আমাৰ বড় হঃখ বোধ হয়। আহাহা--আপনাঝ 

* জীবনট! একেবাবেই ব্যর্থ হযে গেল__ 

স্বাগত । তা'তে বুঝতেই পাঁবছেন ডাক্তারবানু! কিন্ধউপাম কি? 

কি করলে আনি একটু স্থথী হতে পারি বলুন তো? 

সুহৎ। হয আপনার ্বাণীর বোগমুক্তি, "অর নাহয তার মৃত্য! এ 

ছুটোর একটা না হলে কোনো উপায নেই-_ 

স্বাগতা । দবকাব হ'লে দ্বিতীয উপায়টাও কি বালে দিতে পাবেন 

আপনি? বদি আমি 'আঁপনাখ সাহাধ্য প্রাথিনী হই? সত্যিই তো 

আমার জীবনটা একেবানে ব্যর্থ হমে গেল! আমাধি উপকারেব জন্তে 

'আপনি কি আমার এই পথেব ক।টাঁট! তুলে ফেল্তে পাবেন না ? 
হহৎ। (মোৎসাহে) নিশ্চযই পারি । যে দাঁতট। গাম থেকে আল্গা 

হ'যে যাঁধঃ তা” মামবা অনায়াসেই ফবসেপ. দিষে তুলে ফেলে থাকি! 

ঘাগতা। ( চঞ্চল ভাবে) আপনি একটু দাড়ান, আমি আস্ছি-_ 
প্রস্থান 

যেদো চা লইয|! আসিল 

হৃহৎ। দীঁড়িযে দাড়িযে চা খাবকি করে? তোদের কি একটু ভদ্রতা- 

বোধ নেই- একখানা চেযার এনে দে না 

যেদো। যে মাজে-_ওটা! ভুল হয়ে গেছে-_তূল হয়ে গেছে-_ 

যেদে! ঘরে ঢুকিয়। একখানা চেযার লইয়া আসিল, অন্ত দরজায় 

একটা গধুধের শিশি হাতে শ্বাগতার প্রবেশ 

বাঁগতা ॥ যেদে! ! চেয়াব ঘরে রেখে আয়। ডাক্তারবাঝ! তাহলে 
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মাপনি আস্মুন এখন-নমঙ্কীর। আর কথখনে৷ আস্বেন না এ 

বাড়ীতে । (চেযাঁর বাঁখিযা যেদৌব পুনপ্রবেশ ) যেদো! এই 
ওষুটা ড্রেনেব ভিতব ঢেলে দিযে, শিশিটা পুষে আঁন্-_ 

সৎ । 'আঁপনি আমাকে ভূল বুঝবেন না! 

স্বাগত! | সাবধান ডাক্তাববাবু। 'আঁপনাব যদি শাম্বসম্মান-বোধ থাকে 

-_এখুনি বেবিযে বান_-মার দেরি করবেন না। 'আঁবার বলছি_ 

ননক্ষাব--'আস্থন-- 
গ্রন্থ ন 

দিগছ্ছরের প্রবেশ 

দিগন্ধব। ৮৬৭ 2 1ম ডা [1১01 মাঁপনি কাল থিষেটাবে 

গিষেছিলেন তো? দে-মেমেটি সীতা সেছেছিল। তার নাম কি বল্তে 

পাবেন? 
স্বাগতা ঘিত্রিষা আসিলেন 

সুহাৎ। বুল্বুণ । 
দিগম্বব। ওই শোনো স্বাগতা, তাব নাম শান্তা নয--শীল্তা বেঁচে নেই-_ 

বেঁচে নেই ! 

স্বাগতা । ( মত্যন্ত কুদ্ধভাবে ) কী মাশ্চয্য ! আপনার লক্জ/! করছে 

ন| ডাক্তারবাবু? আপনি এখনে। এখানে দাড়িয়ে আছেন? 

স্থজং | না, আমি যাচ্ছি--যাচ্ছি-- 
প্রস্থান 

স্বাগতা । ( দিগম্ঘবকে ধরিয়া ) চলে এসো-_ 

দিগন্ধর। বাপার কি? 

"মাঃ চলে এসো-- স্বাগতা । 'আঃ চলে এসো হিনকার 

৪১ 
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স্বান__-বুলবুলেব কক্ষ 

কাল--অপবান্ত 

দুগ-_বসন্ত একটা ইজিচেযাবে শুইযা একখানা খবরের ক।গজ পড়িতেহিল-_বুলবুল 
পাশে দাডাইয়৷ ছিল 

বুলবুল। ওগে। শুনছে ? 

বসস্ত। (নিকভ্তব) 

বুলবুল । (কাগজটা কাড়িয়া লইয়া_-টেখিলেখ উপব বাখিল ) বলি, 
আম্মুর বা” কববার তাতো! করেছ, এখন, তোমাৰ বৌ ছেলে কোথাষ 
দাঁড়াবে সে কথাট! একবার ভাবো 

বসন্ত । তুমি বুঝি ভেবেছ+ 'আমি কাঁগঞ্জ পড়ছিলাম? বাগে, আর 
ভাবনা-চিন্েব কোনো দঝকাঁর নেই__এখন তোমার বন্তব্টা কি, 
বলে। শুনি । 

বুলবুল । ছেলে হয়ে বাঁপেব মুখে একটু আগুন দিলে না, এ কাজটা! কি 

ভাল হল? 

বসন্ত। বেঁচে থাকতে যে বাপের ঘুখে একটু জল দিইনি-_-তাব নুখে 
আগুন দেবাব অধিকাবও বোধ হয-_-আমাঁর নেই বুলবুল? 

বুলবুল । তোসাঁর বৌ এখন কোথখায থাকবে? 

বসন্ত। কেন? এখানে থাকতে কি খুব বেশী কষ্ট হচ্ছে তব? কোঁথাষ 

যেতে চান তিনি, মৌলমিনে ? 
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বুলবুল। এশারকি কনো না, বলো, তোমার বৌ এখন কোথায় 
থাকৃবে--? 

বসম্ত। আমার-_বৌ-_তুমি, বুলবুল্ তুমি ! 
বুলবুল ॥ তুমি মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক, না, নাঃ আমি 

তোমাৰ কেউ নই-_-মামাঁকে তুমি-_( কাঁদিল ) 

বসন্ত । ( সন্সেহে ) বুলবুল ! শান্ত হও-_ছেলেমানুষী কব না। আজ 

'আমাঁধ জীবন-মৃত্্য তোমার ভাতে! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে 
বাচিযে রাখ তেও পাব- মেবে ফেল্তেও পাব 

দিব্যেনুর প্রবেশ 

দিব্য্দ। আমি জান্তে এসেছি বসন্ত! সান্বন। আব মনুময় এখন 
কোথাধ দীড়াবে? 

বসন্ত । (হাপিযা) মসহাঁষ দীন-ছুঃখা,দর সংখ্যা কি এতই বেছে 
উঠেছে দিব্ন্দ-_সদখ রাপ্তায তাঁদেও একটু দাড়াবার স্থান হচ্ছে না ?. 

দিবোন্দু। কথাট! বলতে একটু লচ্জা বোন কবলে না? | 

বসন্ত। একটুও ন|। 

দিবোন্দ। কাল তো ্টেজেব উপবেই মধুমমকে নুকে জড়িয়ে ধরেছিলে? 
'আাক্গকি হল? 

বুলবুলের দিকে চ।হিয়। হাসিল 

বুলবুল। নামার মুখেব দিকে চেয়ে হাসছেন কেন দিব্যেন্দুবাবু? শুর 

বৌ-ছেলেকে উনি গ্রহণ করলে, আমি তার কোনো! প্রতিবাদ 
কববো না__বরং অত্যন্ত স্বধী হঝো--একথা নিশ্চয় জান্বেন। 
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দিব্যেন্দু। তা'তে। বটেই--পাতিব্রত্যের ইতিহাস তো! তোমার অজানা 

নেই বুলবুল--তুমি যে একজন শিক্ষিত "অভিনেত্রী ! ' কিন্তু গ্রফেসর 

দিগম্থর মজুমদারের ভগ্বী তুমিঃ তোমাৰ পক্ষে একটা সফারকে 
এতথানি বিশ্বাস করা কখনই উচিত হয়নি । ওকি দু'জনেই চমকে 

উঠলে বে? ধণি, ব্যাপার কি? 

বসন্ত । দিবোন্দু! তুমি বেবিষে যাও এখান থেকে 

দিবোন্দ। তাতে যাবই-_কিন্ত আপাতত কোথায যাবো? পত্রিকা- 

আঁপিসেই যাঁই-কি বলো? সন্ধ্যা লাগাত বড় বড় টাইপে 

ছাঁপা হযে থাক্ প্রফেসর দিগন্ছন নজুনদাবের ভর্ী-শ্রীমতী 

শান্তাদেবী ও তার সঞ্চার শামান বীবেন বাষ__হচ্ছেন_-বথাক্রমে 

--বাঁণী-থিয়েটাবের স্ুপ্রসিদ্ধা মিস্ বুলবুল-_ও স্্প্রসিদ্ধ শিষ্টাব 

বসন্ত সেন! 

বুলবুল। নাঃ নাঃ 'মআাপনাব পান পড়ি দিব্যেন্দ বাবু--শাঁপনি তা” 

করবেন না। 'আপনি কি--মাপনি কি--আমাব দাদাব কোনো 

খোজ বাখেন? বার্মা আপনার কেউ-_-মাত্মীয আছেন বুঝি? 

কার কাছে এ সংবাদ পেলেন আপনি? 

দিব্যেন্দু। বারা থেকে তারা এখন কল্কাত। এসেছেন, খুব নিকটেই 
আছেন। তোমার শোকে দিগম্বরবাবুর মাগা খারাপ হঃয়ে গেছে, 

তিনি এখন উন্মাদ ! 

বুলবুল। ( কাদিয! উঠিল ) উন্মাদ? দাদা! 
চেরের উপর মুচ্ছিত ভাবে চুপ করিয়া! রহিল 

দিব্য্দু। বসন্ত তোমাঁর বাহাঁছুরীকে তারিপ, না করে পারিনা । সত্যিই 
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তুমি অসাধারণ ! কিন্ধ সতীলম্ী সান্বনাঁন উপান কি? ভ্তভাগিনী 
'মাঁজ কাব আশ্রষে গিষে দাড়াবে? 

বসন্ত । দিব্যন্দু, তোমাৰ পায পড়ি_ আমাকে কনা কবো- ক্ষমা 

কনো 

দিন্যেন্দ। "আসম্ভব । 'অসম্ভব-_ 
প্ন্থান 

বসন্ত । নানা, তুমি শান্তা নও--তুমি ধুলধুল ! "হলে যাও-_সব ভূলে 

যাঁও। লক্ষমীটি আামাব, কথা ক'9-_বুলবুল ! 

বুলবুল । দিব্যেন্দুনাবু কই? চলে গেছেন? 'এক্বাঝটি ডাকো না 

ভাকে_ 

বসম্য। ছিঃ বৃলবুল ! তুমি কি পাগল হযেছ ? 

খুলবুল। নাঃ মিথা। নয । মামার শোকে 'আঁমাব দাদার মাথা-থারাপ 

হতে পাবে__-একটুও 'সন্ভব নয । ভুমি কি জানো না--উঃ দাদা 

মামাব সেই দাদা 

ক!দিতে লশিল 

বসন্ত । ধৈর্য্য হাখিও না বুলবুল, চলো আনবা কলকাতা ছেড়ে অন্য 

কোথামও চলে যাই! বাঁবে? বুঝে দেখ- তুমিও বিপন্ন হবে; 
'মামাকেও বিপন্ন করবে। দিব্য আজ আর আমার বন্ধু নয়। 

এ সুযোগ সে কিছুতেই ছাডবে না। চলো বুলবুল-_পশ্চিমে 
কোথায়ও ঘুরে 'আসিঃ তোমার শরীরট! খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। 

যাবে? বলো? 

বুলবুল। আমার জন্তে একটি সতীলম্্ী তার স্বামীকে হারিয়েছে । একটি 
৪৫ 



দ্বিতীয় অঙ্ক রীতিমত নাটক দ্িতীষ দৃশ্ত 

বৃদ্ধ তার বুক চাপড়ে মব্ুছে--আর আমাব সেই ন্নেহময় দাদা] আজ 

উন্মাদ! তুমি কি বল্ছ আমাকে? আমার যেকি অবস্থা হবে-_ 

তা” আমি মাঁজ বেশ বুঝতে পারছি । নাঃ আমি আর কোথাও 

যাবনা-_-আজই 'আমাব দাদার সঙ্গে দেখা কববো-পাষে ধবে ক্ষমা 

চইব-_মাঁমাঁর সেই দাদা ! উঃ (কাদিল ) 

বসন্ত । বুলবুল! 
বুলবুল। চুপ কঝো। তোমাব বে একটা বৌ আছে-_-একথাটা কেন 

মামীর কাছে গোপন বেখেছিলে? মিথ্যাবাদী! 
বসন্ত । শোনো বুলবুল-- 

বুলবুল। নাঃ মামি কোনো কথা খুন্বো না। আমাব জন্তে আমাক 

দাদা আজ উন্মাদ । তোমাকে আমি কতদিন বলেছি চলো আমরা 

দাদার কাছে ফিরে বাই--পাঁযে ধনে ক্ষমা চাই কিন্তু, কেন যে 
তুমি--যাক বা কবেছ বেশ করেছ। এখন তোমাৰ বৌ-ছেলে 
নিয়ে সুখে সংসারধর্ম করো--মামি আমান দাদার কাছেই যাবো। 

বসন্ত। তুমি কি ভেবেছ, তোমাব দাদ] তোমাকে আর ঠাই দেবেন? 
বুলবুল। ন! দেন, তাঁব পাযের উপর মাথা খু'ড়ে মরবো--তবু তোমার 

কাছে আর নয। 

সান্বন। ও মধুময়কে লইয! দিবোনন্দুর প্রবেশ 

দিব্যন্দ। এই ঘে বসন্ত, তোমার বৌ আর ছেলে এসেছে । পথে 
বেরিয়েই দেখি--ওর! বাড়ীর নঙ্গর খুজে বেড়াচ্ছে। এখন ওদের 
একটা ব্যবস্থা করো--মাগি মাসি। 

গুসথলোসাত 
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বুলবুল। যাবেন না দিব্যেন্ুবাবু$ একটু দীড়ান। আপনার সঙ্গে 

আমাব গোটাকত কথা আছে । 

সাস্থনার ভাত ধরিয়া একট। সোঁফ।য বসাইল, মধুমষকে আদর করিল, 

হরপর তাহার হাত ধরিয! প্রশ্থ।ন 

বসন্ত দিব্যেন্ুর হাত টানিষ! ধরিল 

সম্থ। দিব্দ্দ! আঁর বিপন্ন কবনা "আমাকে । তোমাৰ পা 

পড়ি__সাশ্বনাকে নিযে যাও--ওকে ওর বাপে বাড়ীতে পৌছে 

দিও, তাহলেই সব দিক রক্ষা ভবে। আমাকে ক্ষমা কনো" দিবোন্দুঃ 
ক্ষমা কবো-- 

দিবোন্দু। বসন্থঃ তৃমি যে 'এতখানি নির্লজ্জ হতে পাব, চা আমি 

কখনো কল্পনা কবিনি। ছিছিছি-_মান্ুষেব অধঃপতনেরও একটা 

সীম! থাকে । 

বসন্ত । তুমি তো জানে! দিবোন্দ! সা্বনাকে আমি কোনোদিন ভাল- 

বামৃতে পাবিনি। ওর জন্যেই '্মামি দেশত্যাগী হ'ষে বার্মীয় 

গিযেছিলাম--কত কষ্ট পেষেছিলাম। 

বুলবুল আসিয়! দূরে দাড়াইল 

ব্যন্দব। আবার এ কথাটাঁও জানি যে, সাবনা সম্পূর্ণ নিরপবাধ। 

ওব বাবাই তোমাকে অপমানিত করেছিলেন, বাড়ী থেকে তাড়িযে 

দ্িযেছিলেন-_কিস্ত ওর তো কোনো অপরাধ ছিলন! সে বিষয়ে ? 
সস্ত। ওব অপরাধ ছিলনা! ? 
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দিবোন্দু। নিশ্চযই না। আমি জানি, যেদ্দিন ওর বাব! তোমাকে 

দারোঁযান দিমে গলাধাকা। দিযেছিলেন__তুমি কাঁদতে কাদতে চলে 

গিযেছিলে, ঠিক সেইপিনই, সাস্বনা! ওব বাঁপকে দুটো শন্ত কথা 

শুনিয়ে দিযে-_তাব-দেওয1 গযনাঁকাটি খুলে ফেলে দিবে_'একবস্ত্রে 

তোমা বাঁড়ীতে এসে মাশ্রষ নিষেছিল। মাব কখখনো যানি 
সেখানে । ওব তো কোনো অপরাধ নেই বসন্ত! বাজাব নেয়ে 

সান্ত্বনা, কত আদবের সাহ্বনা__তোঁমীাব ভিটেব উপব 'অনাহাবে 

পড়েছিল- _বুড়ো। শ্ব গুরেখ সেবাধত্র ববেছিল আব কেঁদে কেদে বুক 

ভাঁমিবেছিল। পঙ্ড তুমিঃ "ভাই তুমি ওর খোঁজ-নে ওযাটাও 'আবশ্তক 

বোধ কবনি। 

বসন্ত। এসন কথা তুমি কি কবে জান্লে দিব্যেন্দ? 
দিব্যন্দু। তোমার খাবাব কাছেই শ্রনিছি। মৃত্যুকালে বৃদ্ধের মুখে 

কোদে: ঠাকুবদেবভার নাম শুনিনি বসন্ত, শুনিছি শুধু সান্তনা 

নাম! সাক্বনাঁব জন্ে মুমুষু বৃদ্ধেব সে কি বুক-ফাটা কালা । 'আমিও 

সঙ্গে নঙ্গে কেদেছি-_- 

বুলবুল। ধিব্যেন্দবাবু! এদ্রিকে আন্ন-__ 

দিব্যেন্দ। শোনে! বসন, মৃত্যুকালে তোমাব বাবাকে আমি প্রতিশ্রুতি 

1দউছি__সাস্বনা ও মধুম্নকে তোমার কাছে পৌছে দেব। আ: 
ভূমি ওদেব উপব কোনো অন্তায় আঁচবণ ন! করো-_সেটাও যথাসাঁধ 

দেখবো--তাই ওদের নিষে এসেছি। 

প্রস্থান 
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সান্বনা। তুমি কেন এতো! ভয পাচ্ছ? একথা নিশ্চয় জেনো-_-আমি 
কখখনো তোমার সুখের পথে কাঁটা হবনা--মপুমধকে তোমাৰ 
কাছে পৌছে দিয়ে-_-তোমার পাঁষেব ধুলো একটু নাথাষ নিষে-_ 
জন্মের মত্ব চলে যাঁব। আর কখখনে! 'আম্বো ন! তোমাৰ 

সাম্নে। 

বসন্ত কাছে আসিল, সান্তনা গলবন্ধে, প1-ছ'খানি 

ধ্র্য। প্রণাম করিল 

বসন্ত। শোনে সান্তনা, কাল থিয়েটাবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবার 

পব্ থেকেই মনম্মহত্যাঁর জন্তে প্রশ্বত হমে বসে মাছি নামি। স্নেহ 

দয়! মাযা, সবই মন থেকে দূ কৰে ফেলেছি_ বাবার মৃত্যুশয্যাঁযও 

তাঁর সঙ্গে একবাব দেখা করিনি। আজ আমি আম্মহত্যাই কৰবে৷। 

নতুবা আর উপাষ নেই আঁমার। 1, 

সান্তনা । -1, না, তুমি কেন মাত্মহত্যা করবে? 

বসন্ত । চুপ কবো যা” বলছি শোনো-_-মামাব জীবনেব এহ পধ্ণিতির 

জন্তে দায়ী তোনাব বাবা! তিনি ম্বগে কি নরকে, কোথায় আছেন, 

জানি না -তোঁমাঁর এ অবস্থার জন্তেও দাধী তিনি-_মামি নই । 

সান্বনা। না, না, তুমি আত্মহত্যা কর না। আমি সত্যি বল্ছি_- 

শামি এখানে থাকৃতে 'আসিনি--শুধু মধুময়কে তোমার কাছে 

পৌছে দিতে এসেছি-_-লামীকে ক্ষমা কবে! । 

বসম্ত। (পকেট হইতে একট। রিভলবার বাঁহির করিয়া! নাড়াচাড়া! 

করিতে লাগিলেন । ) তুমি বুঝতে পীরছনা সান্বনা! তোমার ও 
৪৪১ 
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শান্তাব মাঝে, আজ আমাৰ বেঁচে থাকাব্র অর্থ--জীবনেব তিজ্ততাকে 

বহুগুণ বাডিযে নেওযা। তাঁব চেযে মৃত্যুই আমার শাস্তি-_-আমাব 

পবম কামা। ছেডে দাও--ছেডে দাও 

বসন্ত আক্মহঠা! করিতে উদ্ধত হইল-_সান্বনা! তাহার হাত চগুপিযা ধরিল;-_ 

হঠাৎ রিভলবাণগ্রর আওযাক্ত হইয| গেল- পান্বন! আহ্ত। হইল 

এ কী। সাত্বনা-_সাত্বনা_ 

বসদ্ধ পতনোশুখ সাস্তন|কে খরিল-_বুলবুল ছুটিযা 

৬[দিল-রিভববার কাডির। লইল-_ 

বুলএন। দিব্যন্দবাবু। শীগগীব না্থুন__ 

দিব্যেন্গর গুবেএ 

বসন্ত । (বুলবুলেব 'অঞ্চল টানিষা ধবিল) আঃ বিভলবাবটা দাও 

বুলবুন ! এখন 'মান আমাব বেঁচে থাকা অসম্ভব-অসম্ভব-_. 

বুলবুন । কী সর্বনাশ! এখন উপায কি দিব্যেনদবাবু? 

বসন্ত । বিছুপখাবটা দেবে না আমাকে? কিন্তু আমাব যে ফাসি 

হবে--আসানী সেজে কাঠগডায গিষে ঈড়াতে হবে তাৰ চেযে-_ 

ঢাঁও, দাঁও, বুলবুল--আমাব হাত-পা কাপছে-_মাথা ঘুষ্ছে ! 

মববে! ঝলে খ।নিকট। মদ খেষেও এসেছি -আমাকে 'আব বাঁধা 

দিও না। 

বুলবুল । মদ্ খেষে এসেছ ? তাই বলো! আচ্ছা! আঁি ডাক্তীবকে 

ফোন্ কৰে মাসি. 
প্রস্থান 
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মধুময়ের প্রবেশ 

মধুময়। একী দিব্যেন্দু মামা! আমার মাকে কে মারলে? তুমি 
নাবাবা? মা! মা! 

সান্তনা । নাঁ* না, আমাকে কেউ মাবেনি মধুময! আমি আত্মহত্যা] 
করেছি। তোঁমবা যেন ভুল ক'রে ওকে অপবাধী কর না দিবোন্দুদা ! 
আমি সবাইকেই বলে যাচ্ছি__-একটা! পুলিশ ডাকো তাকেও বলে 

যাই-_*উনি নিরপবাঁধ। ওগো» আঁমি তে জন্মের মতই চলে 
যাচ্ছি এখন একবারটি মামীর কাছে এসো । মনে মনে বড় সাঁধ 

ছিল, তোমাব কোলে মাথ! বেখে মরবো--মামার দে সাংটুকু 
পূর্ণ কবে! । 

বসন্ত আলিয়া! ক।ছে ঝিল 

আঃ! মধুময! কাদিস্নে__কীদিস্নে- 

মধুময় । মা_( কাদিতে লাগিল ) 

দিব্যে্দু। বসন্ত! মানুষের পশুত্ব যে পশ্টকেও হাব মাঁনাতে পারে-- 

তা” তো জান্তাম ন৷ ! 

সাস্বনা । নাঃ না, দিব্যেন্দ্দাত তুণি বুঝতে পাঁবছ না। আমাঁব বাব! 

যেদিন কে বাড়ী থেকে তাড়িযে দিয়েছিলেন-_ঠিক সেইদিন থেকেই 

আমি কাযমনোবাক্যে ভগবানকে ডাকৃছি--“ভগ্বান্ আমাকে মৃত 

দাও, "মার সেই মৃত্যুকালে আমি যেন র কোলে মাথাটা রেখে 

মরতে পারি, আমার ছ'বছরের একান্তিক প্রার্থনা তিনিই পু 
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করেছেন-__তুমি গুকে কিছু বলে! না। ঠিক এইটুকুই যে আমি 
চেয়েছি, দিব্যেন্দু্দ! । এ মৃত্যু যে মামার কত সুখের তা” তোমরা 

বুঝবে না। 

বুলবুলের প্রবেশ 

দিব্যেন্দু। ডাক্তারকে একটা খবব দিষেছ বুলবুল ? 

বুলবুল । হ্র্যাঃ এখুনি 'আস্ছেন। 

দিব্যেন্দ। কী হতভাগিনী তৃমি সা্বন। ! 
সান্বনা। কে বলে আমি হতভাঁগিনী দিবোন্দুদ? মব্ণকালে যে-মেষে 

তাব স্বামীর কোলে মাথা বেখেছে- পুক্রকে ঝুকে জড়িযে ধরেছে-_ 

আঁর তাঁব সেই প্রাণাধিক স্বামী-পুন্রকে ছোট বোনেব হাতে সঁপে 
দিষে চলে যাচ্ছে--সে যদি হতভাগিনী, ভবে আব ভাগ্যবতী কে 

দিব্যেন্দুদা? শান্তা! এদিকে একবাঁরটি এসো বোন্-_( হাতে 

হাতে বসন্তুকে ও সধুময়কে দ্ধ! ) আনীর্ববাদ করি সখা হও--মআঁমাঁব 
স্বামী-পু্রকে লুখে বাঁখো- মণুময়_-উঃ তোকে ছেড়ে-_ 

দিব্যে্দু। বসন্ত! ফাঁসিকাঠে ঝুল্বার জন্তে প্রস্তুত হও--আমি এখুনি 

পুলিশে খবব দেব 

বুলবুল। সে কি কথা দিব্য্দু বাবু? সত্যিই তে উনি খুন 

করেন নি? 

দিব্য্দু। নিশ্যই খুন বরেছে--ও একটা দ্বণিত পশ্ড--কুকুর- 
শেয়ালেরও অধম। 

বুলবুল। দিব্যেন্ববাবু! নাঁ-জেনে না-বুঝে একজন (নরপরাঁধকে তিরস্ক।র 
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করবেন না । আগে দেখুন 'আপনার বোনকে বাঁচাতে পারেন কি ন!? 

ডাক্তার এখনো আসছেন! কেন_মামি একটু দেখি _প্রস্থানোভ্যত) 

বসন্ত। সাত্বন! ! সান্বন। ! "আর ডাক্তারকে ডাঁকৃতে হবেন শান্তা 

হ্যা, দিব্যে্দু তুমি পুলিশে খবব দাঁও--মাঁমিই সান্বনাকে খুন 

করেছি-+ 

বুলবুল । আ্যা! 
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ভৃতীয় অন্ধ 
প্রথম দৃশ্য 

স্থান--ম্বাগতাঁব কক্ষ 

কাল--নপরাহ্ 

দৃ্ঠ--াগত] একাকী বিয়া গাণ গাহিতেছিলেন- দিগদ্বর লিবিষ্ট-মনে গুলিতে 

ছিলেন। 

গান 

ওই হায়াপথে যেদিন আমি ফিরবে! একা! 

হয়তে৷ সেদিন তোষাঘ আমায় হবে দেখ] । 

সেদিন তে!ম।র অঙ্গে প্রিয় 

ছুল্বে মেখের উত্তরীয়-- 
উজল হয়ে উঠবে চাদের তিলক-রেখা | 

সেদিন, রামধন্তকের মুকুট তুমি পরবে শিরে 

গলায় দেবে সাতনরী হ।র 

আলোক-লত।র তার ছিড়ে । 

হয়তে। মে মোর পরম দিনে 

আনায় ডুমি লবে চিনে--- 

চিন্ষে আমার চোপের জলের রজ-লেখা। 
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দিগঙ্থর। শোনে! স্বাগতা! একটা কথ তোমাকে 'আমি জিজ্ঞাস! 
করি। শান্তা যে বেচে আছে তার প্রমাণ কি? 

স্বাগতা ৷ তুমি যে বেঁচে আছ, তার প্রমাণ কি? 
দিগণ্বর । আঁমি বেঁচে আছি যেহেতু আমি মবিনি? তোঁমার সাম্নেই 

আমি ঝসে আছি-কথা বন্ছি-চলা-ফেরা করছি-_আমাকে 

একটা চিম্টি কেটে দেখো, এখুনি আমি উঃ করে চেঁচিযে উঠবো । 
11. 170০, আব 111. 10070517 এলে আমি তাদের মতলৰ 

বুঝতে পারবো--মার তখনি আমার মাথা! গরম হযে উঠবে! 

'আব কত প্রমাণ চাও ? 

্বাগতা। মাথাটা এখন একটু ঠাণ্ডা! 'আাছে তাহলে? 

দিগন্বর । নিশ্চয়ই আছে! নইলে। চুপটি কবে বসে তোমার গান 

্বনলাম কি কবে? 

স্বাগ্রতা। তাহলে একট! কথ জিজ্ঞীসা কবি--ঠিক উত্তব দাও। শাস্তা 

বদ্দি এখন তাব ভুল বুঝে থাকে-_-নিজেই ফিরে আম্তে চাষ তোমার 

ফাছে--তা”হলে কি কববে? 

দিগ্ধর । না, না; ওটা তোমার ভূল ধারণা । সে ফিরে আম্তে চার 

না আস্তে পারে না__ 
৭[,0ড0 15 10111102100 10515 0011006৯০৩১ 

[76 17085 19111550020 039075015৩8 ০0000 

ক্বীগতা । ধরো, যদি আস্তেই চাঁষ-- 

দিগ্র। না, না, সে হতে পারে না। তাঁর পক্ষে এখন আর ফিছে 

আস্তে চাওয়৷ গুকতর অস্তায়! আমি তাঁকে আস্তে দেব না। 
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উঃ যেদো! ঠা জল দে-_ 
প্রন্থান 

স্বাগত] দীর্বানশ্বাস ফেলিয। গানের কিয়দংশ গ্লাহিলেন 

মধুমযকে লইয়! দিবোন্দুর প্রবেশ 

দিবোন্দু। এইযে বৌদি সে ছেলেটিকে নিযে এসেছি-_ 
স্বাগতা । এই নাঁকি মধুনয? বেশ ছেলেটিতো! ! 

কোলে বসাইলেন 

তোমাৰ মাব জন্তে মন কেমন করেনা? তোমার বাবা এখন 

কোথায়? 

মধুমহ্ন। জানি না। 

স্বাগতা । বসন্তবাবুর আঁব কোনে! খোঁজ পাওয়া! গেলন! দিব্যন্দু ? 
দিব্যেন্ু। না। 

স্বাগতা । কোঁথায যেতে পারেন? 

দিব্যেন্দ। কি জাঁনি--কিছুই বুঝতে পারছিনে। পুলিশ তো তাকে 

হুলিয়া৷ ক'রে দিয়েছে--খানাঁস থাঁনায় ফটে। পাঠিষেছ। 
স্বাগতা ৷ শান্তার অবস্থা কি? শুনলাম সে নাকি থিয়েটার ছেড়ে 

দিয়েছে? 
৫৬ 
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দিব্যেন্দু। হ্থ্যা। 

স্বাগতা । দিনরাত ঘরে বসে কি করে? 

দিব্যেনদু। কাঁদে, আর মধুমঘকে কোলে নিযে বনে থাঁকে। এক মুহূর্তও 
ছেলেটাকে তাৰ চোখেব আড়াল কববার উপাষ নেই। বহু সাধ্য- 

সাধন! ক”রে মাত্র ঘণ্ট। খানেকের জন্যে নিষে এসেছি-_-মাপনাকে 

একবারটি দেখাতে । 

স্বাগতা । এখানে নিযে এসেছ, তা+ সে জানে? 

দিব্যন্দ। জানলে কি আব মাস্তে দিত? আপনাকে সে বড্ড 

ভয কবে। 

স্বাগতা । কারণ? 

দিব্যেন্দু। তাতো আব 'আমি কিছু জানিনে? বলে, দাদার পায়ে 

ধবে কাদতে পাৰি, কিন্ত বৌণিকে মুখ-দেখাতে পাঁবিনে । 
স্বগত৷ । বৌদিও তাঁব মুখ দেখতে চাঁয না ঠাকুরপো! তুমি তাকে 

বলো--সে মেন তাব দাঁদাব পাষে ধরে কাদতে আসে । সে এসে 

পৌছালেই আমি চলে যাঁব। কাঁর কাছে কে বেখে যাব বলেই তো, 
আমি কোথাযও যেতে পাধুছিনে । তুমি একটু বুঝিয়ে বলে তাঁকে-_ 

আমাব শরীব ও মন অতান্ত ভেঙে পড়েছে, তার দাদাকে আমি আর 

সাম্লাতে পাঁধ্ছিনে । সে যেন অবশ্থ অবশ্য আসে দয়া করে। 

দিব্যেন্দু। এ কথা শুনলে, সে 'আন্বে না ॥ 

স্বাগতা । যে-কথা শুন্লে ভিনি আসেন--তুমি তাঁকে তাই বলো, শুধু 
আমাকে একটু জানিষে ধিও--কবে আস্বেন তিনি। 

দিব্য । আপনি তাকে ক্ষমা করুন বৌদি! সে আজ অত্যন্ত অনুতপ্ত ! 
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স্বাগতা । ক্ষমা! কববো? তাঁকে? এ জীবনে পারবে ন! ঠাঁকুরপো! । 

এত বড় শক্রতা__আমার সঙ্গে তে! কেউ করেনি। তার দাদার 

এ "অবস্থার কারণ সে ছাড়া আর কেউ নয়। তার ভন্তে আমি 

প্রতিদ্দিন তোমার সামনেও অপমানিত হচ্ছি--কেন? কি অপরাধ 

আমার? এত লাঞ্ছনা ও অপমানঃ কেন আমি সহ কবি? সে 

আমার জীবনটাকে বিষময করে দ্বিষেছে--'আমাকে পথে 

বসিষেছে--( কাদিলেন ) 

দিগন্বরের প্রবেশ 

দিগম্থর। “চোখ মুছিলেঃ জল মোছে না, 
বল্ সখি বল্ এ কোন্ জ্বালা ! 

শুকনো বনে একলা কাঁদে-_ 

মিছেই কেন--ফুলবাল! ? 

স্বাগতা । (অত্যন্ত কুদ্ধভাবে ) দেখোআমি তোমাকে নিষেধ 

কবছি-_আমাকে আর জালাতন ক"্রনা--মমি সহ করতে 

পারবে না। 

দগন্বব । কি কববে তুমি? 

স্বাগতা । আর কিছু না পারি, মবতে তো! পারি? সে অধিকারটা 

তো আমার আছে? 

দিগম্থর। “মরিব$ মরিব সখি! নিশ্চব মরিব--কাঙগ হেন গুণনিধি 

কারে দিয়ে যাব?” 

দিব্যেন্দু। দিগম্বরদী-- 
৫৮ 
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দিগম্থব। 5130 81) শোনো শ্বাগতা ! প্রেমিকা পক্ষে মবতে- 

পারাটাও খুব কঠিন ন্য। কারণ শ্রীমতী কেদে কেঁদে বলেছিলেন-_ 
“মরণরে তু ছু মোব শ্টাম-সমান !% রং স্থরে ) “ওবে নিরঞ্জন -_ 

মিছে, পবেব জঙ্কে কাদেরে আমাৰ মন _. 

পর কি কখন হয আপন? 
চণ্তীদাস আব রক্ষকিনী-_ 

প্রেম-গীরিতেন শিবোমণি । 

তারা? এক মনাণে, ছুইজন ম'ল বে! 

ওবে--এমন মবণ পাষ ক'জন ?” 

স্বাগতা । ওসব বকামো৷ বেখে, একট কথা শোনে! । তোমাৰ বোন্ 
শান্তা এখন এখানে মাস্তে চাষ তাঁকে আজই নিয়ে এসে । 

'আমি ঠাকুবপোঁব সঙ্গে চলে যাচ্ছি-দাদাব কাছে। 

দিগন্বব। শান্তা আস্বে, তুমি যাঁবে। তুমি 'আস্বে, শান্তা যাবে। 
মোটেব উপর--070,0 তা 0210015] বট 01005 ছি 

1050৫ 00000 230 86 €২0০1060 ৫1909 06571 এই তো 

তোমাৰ কথা? ৬০7 ৮৫1, তা'হলে এখন শাস্তাকেই আস্তে 
বলো-_ 

স্বাগতা । কে বল্বে? 

দিগন্বর । তুমি-_ 
স্বাগতা । এ জীবনে আমি তার সঙ্গে কথ বল্বো ন। বা-_তাৰ মুখ 

দেখবে! না। 

দিগস্বর। কেন? কি অপরাধ তার? 
৫৪৯ 
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“সে যে চিত্রাঙ্গদা ! 

বীর্য তার অভ্রভেদী ছুর্গ সুহুর্গম_- 

রেখেছিল চতুদ্দিকে অবকন্ধ করি 

রুদ্যমান রমণী-হাদয । রমণী তো 

সহজেই অস্তরবাসিনী-__ 
সঙ্গোপনে থাকে আপনাতে ॥ 

কে তাবে দেখিতে পাঁষ? 

হাদযেব প্রতিবিষ্ব, দেহের শোভায 

প্রকাশ না পায যদি? 

কি অভাব তার? অকণ-লাবণ্য-লেখা 

চিব-পির্বাপিত উষার মতন--যে রমণী 

আপনার শতন্তর তিমিরের তলে-__ 

বসে থাকে- _বীর্য-শৈল-শৃঙ্গপরে 

নিত্য একাকিনী--ী অভাব তার ! 

থাক্, থাক ভাব কথ|।। তোমাদের 

শ্রৃতি-স্থমধুর নহে তার ইতিহাস । 
পুলে স্বাগত! ! তোমাদের শ্রুতি-স্ুমধুর--নহে তার ইতিহাস-__ 
ও ছেলেটি কে? 

স্বাগতা । শান্তার ছেলে। 

দিগন্বর । 1২011501756! (দিব্যেন্দুর প্রতি) তুমি নিষে এসেছ! 

(0466 086) (361 00৮--বেবিয়ে বাও-- 

স্বাগতা । ও কি! ছেলেটার ওপর অমন করহ কেন ? ভর পাবে যে-- 

ঘট গু 
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দিগন্বর । শান্তার মুখ দেখবে না, শীস্তাব ছেলেব মুখ দেখবে 
কেন? তা” হবেনা । 7০0 1. 7000021) 1১67-709% 05৮! 

বেরিযে যাঁও-_. 

দিব্যেদু। আমরা 'আজ আসি বৌদি? এসো! মপুময | 

মধুময উঠ্ঠিযা শ্বাগ ঠাকে গ্ুণ।ম করিল 

--দ্রিগম্বর্দাকে প্রণাম কবঝে।-ভষ কি? 

নধুময় ভয়ে ভযে দিগণ্বরকে প্রণাম করিল 

দিগন্থব। (হাসিমুখে আদব করিলেন ) বেশ-_ছেলেটি ! 

16 ৬০৭ 47111 01 01011110175 10 14001 0৮ 

0172 00170 008]0 01015111970], ১৯২৮০ ১1017 0৭ 005 ! 

0] 1017 14005 5605 0 19 90 2110101510 60৫ 01 

21210 ০০০1৮০৫ ! (0091 1১7০--- 

উভযের প্রস্থান 

তারপর, __সাহাঁজাঁদি! সম্রাটনন্দিনী ! হতভাগিনী শান্তা যে এখানে 

আসতে চাষ 'এ কথাটা আপনাকে কে বললে? বোধহয়--[[1. 
[70810211] 1১01) 06 0011501011)01160015 1105 2 1510 1002 

স্বাগতা । যেই বলুক-_ আমি শুনেছি-_-£ন আস্তে চায়। 

দিগম্বর । বলি, আমার সদর দরজীয কি কাটাতারের বেড়া দিয়ে, 

[38061-0132155 করে রাঁখা হযেছে? যেন, তার ওয়েলার ঘোড়াটা 

এসে থম্কে দীডিয়েছে-_মার ঢুকৃতেই পারছে না! কী আশ্চর্য্য ! 
১ 
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বেদোর প্রবেশ 

যেদো। ভাক্তারবাবু এসেছেন-_ 

্বাগতা। কোন্ ডাক্তাববাবু ? 

যেদো। সেই সুজং-ডাক্তার । 

স্বাগতা । বলে দে, দেখা হবে না। 

স্থহতের গুবেশ 

গুহাং | দেখা কনতে তো আসিনি আমি? আমাঁব এই 73111-ট 7০)" 

01১ কবে দিন্--লামি এখুনি চলে যাচ্ছি। 

দিগন্থর । কিসের 13111 দেখি--( দেখি ) 4১ 10111 00৫1২৯, [50/- 
01210 ? 

্হৃৎ। মাজে হা] । আমার ছ”মাসের ভিজিট 'আর ওষুবের দাম । 
দিগন্বর । কাল আমি আপনাকে--017100 1)0100150 01০০৭ এব 

একটা 73111 পাঠিয়ে দেব। তা” থেকে আপনার 17010150৪10 
দিঠৈ কেটে রেখে বাকি 1)0010750 870100--মামাঁকে 

পাঠিয়ে দেবেন। 7০510৮017 কালই । কারণ--] &. 11 

1651)0 17000 0 1001755, মনে থাকে যষেন। আস্মন তা"হলে-_ 

(নমন্কার ) 
স্থহৃৎ। 'আঁপন|র আবাব কিসের বিল্? 

দিগন্বর | 115 ০005 ০01 0৪9 00. 156 [81567 (70৮ 05 

1)81705 06 127 51166, 01111000106 1956 5150 10010029০৫0) 

1010569 111755 10110150. 01215- 10০0 7০. 1015001562110 ৪ 

৬২ 
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স্বাগত| ৷ না, ন1ঃ ডাক্তারবাবু, ওসব বাজে কথ শুন্বেন না৷ আপনি । 
আপনার বিলটা রেখে যাঁন, আমি যত নীগ-গীর পারি--টাঁকা পাঠিয়ে 
দিচ্ছি 

দিগম্বব। টাঁক পাঠিষে দেবে--কি বলছ? অত টাক এখন তুমি 
কোথায পাবে? দ্মামান যে চাঁকবী নেই-_সুন্ববী ! 

বাগত।। ও আবদাবের কথাটা তো পাওনাদাব শ্বন্বে না? পরের 

দেন! দিতেই হবে। সত্যিই তো 'আজ ছ»মাস ধরে উনি একটি 
পবসা না-নিষে ওষুধ দিয়েছেন-_ 

দিগঞ্ধব । উনিও তো! একটি পধসা না-দিষে চা খেয়েছেন । 

যেদো ডাক্তারকে এক কাপ, চা দিতে যাইতেছিল 

হেই খববদাব ! এদিকে মান্। 

যেদে।র হাত হইতে চায়ের কাপ লইয়া নিজেই খাইতে লাগিলেন 

্াগতা। ছি, ছি, কী ভদ্রতা! 'মার এককাপ, চা এনে দে 

যেদো-_ 

সুঙ্গৎ। না, আমি এখন আব চা খাঁবনা। টাঁকাটা আপনি কত 

দিনের মধ্যে দিতে পাববেন বলুন-_-আমার খুব শীগগীর দরকার । 

স্বাগতা । আচ্ছাঃ কালই পাঙিয়ে দেব। 

দিগন্বর । কালই? কিন্ত কোথায় প!বে প্রেয়সী? 

স্বাগত । হাতের এই চুড়ি কগাছ! তো এখনো আছে আমার? কেন 

তুমি যা” তা? বক্ছ? আপনি এখন আনুন ডাক্তারবাবু! কালই 
অপিনি আপনার টাক! পাবেন। ঠাকুরপোঁকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব । 

৬৩ 
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সুহ্থৎ। চুড়ি ক'গাছা! যদি বিক্রিই করেন--তাঁহলে আমিও কিন্তে 
পাঁরি-_-আমার প্রযোজন আছে-_ 

দিগম্বর। ০০১ [২৭১০]! বেবোঁও এখান থেকে -বেবোও-_ 
স্বাগতা । ওকি, তুমি চ্ট্ছ বেন? তোমাকে তো উনি কিছুই 

বলেন নি-- 
শৃহাতের প্রস্থ 

দিগম্বর। নিশ্চয়ই বলেছেন। তুমি কি মনে ভাবো, আমি কিছুই 

বুঝি না? 170 17109125 £0 13010 ৪. 0711]৩ 60 10057 9181805 ! 

আমি 'আঁজই কলেজে যাবে৷ স্বাগতা»_তোমার কোনো! আপত্তি 
শুন্বো না । 
৮৬৬17 51100101156 2110 11755670910) 105 01100 
[1) 10106111105 00 09001916105" 01৯1:৫55 2% 

(9, 100, 110. (80 ] 1110151, 

প্রস্থান 

ব্যস্তভাবে পিছনে পিছনে ম্ব'গতার প্রস্থ।ন 

৪ 
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স্থান__-বাড়ী ওযাঁলার বাড়ীর সম্মুখ ভাগ 

কাল-- পূর্বাহ্ন 

দুষ্ঠ__বাভীওয়াল| একছ্দন পুর্বঙ্গবামী-নাম শ্রীনববৃষ্ণ ঘোঁষ__অনেক টাকার 

মালিক, কিন্তু অন্যন্ত কুপণ। আটহাতি একখানা কাঁপড পশ্বিয। তামাক খাইতে খাইতে 

প্রবেশ করিলেন। দূরে ডাক্কারকে দেখিলেন। 

নবকৃষ্ধ | ও ডাক্তার! শোনো শোনো 

ডাঃ মুহতের প্রবেশ 

তন তে! সুগগলে ক্ষে বুপে__সেই পাঁগলডারে 'আব সেই নাচ- 

ওষালী মাগীরি আমার বাঁড়ীতি ঢুওইছিলে। এহন টাহা গ্যাযন! 

ক্যান? শালাবা বে ছয়মাসেব টাহা বাছি ফেললো, তা” আদাই 

করে দেবে কিড।? 

নুহৃৎ। আঁমি তো আপনাকে বাঁরবাব বল্ছি, 'আার দেবি কববেন না 

নালিশ কবে দিন। ওদেব আন্বাবপত্তর যা আছে, তাঁতে 

আপনার ছ»শটাকা! খুব সহজেই আদীয় হযে যাবে। মনে হয় নে 

পর্যন্তও যেতে হবে না-_নাঁপিশ করলে দিব্যদ্দুবাবুই টীকাঁটা। 

দিয়ে দেবেন। 
৬৫ 
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নবকৃষ। । বলি, দিবেন্দুবাবু ডে। কিডা? কী সম্পক তার_-ওগে সঙ্গে? 
পাড়ায় এ সব কি কাগুবাণ্ড কন্দি দেহি মশাই ? 

নুহৃৎ। ওসব কথা আমাকে আব জিজ্ঞেস করবেন না নবকৃষ্ণবাবু । 

সবই তো বুঝতে পারছেন-_ 
নবকৃষণ। সেই বাবুডি সকালে ভাইছেলেন আমাৰ কাছে। আমি 

চোঁয! কথ! কষে দিছি-__বেল! দশটার মদ্দি যদি সবটাহা না পাই 
- তাঁ'হলি আন্গই অগ্রীম পবোমাঁন। নিষে--মাঁলপন্তর আট্কাবো। 

আমি ধনকোষ্টোর বেটা ল্বকেষ্ট ! হ-অ-ম- 

স্বহৎ। তাবপর ? 

নবরুষ্ণ। ভাবপব মাঁবকি? টাঁচা আন্তি গেছেন। 'আমি রসিদ 

হাতে কবে বাস্থান দাডানে আছি-_টাঁক না-মান্লি--এহোঁনি 

উহ্ছিলীর খাড়ী যাব। ওইবে_-ওইবে 'মাস্তিছেন! হু"! সে 

মাগীও দেহি আ.স্তিছেন সঙ্গে । কাবণড| কিবে মশাধ ? লাচওযালী 

মাগী মাসে কাঁন? ভ. তা"হলি বোধ হয টাঁহ! দেবে নানে । ভাবিছেন 

বুষি-_মাঁগাব মুখ দেহ।যে ভুলোবেন_-উহঃ সেডা হবে নানে-_-নাঁমি 
ধনকেঞ্চের বেটা লবকেঞ্! হ--ম-ম- 

স্থহাং। আমি এখন 'আসি--আমাব এখানে দাড়িযে থাকাটা ভাল দেখায় 
ন|। -আাপশি কিঞ্কু ছাড়বেন না--মাজই টাকা আদা করবেন। 

ণবকৃ্ক। দীডান না মশয়-_-হ. অত ভয় কিসির? কেমন মিঠেমিঠে 

কথ! কই-__শুনে বান এটটু_ 
সুহাৎ। না, শা, আমি আসি-_-মামার একটা জরুরী কাজ আছে 

নবরুষ্তবাঁবু 



তৃতীয় অঙ্ক রীতিমত নাটক দ্বিতীম দৃশ্থয 
স্বাগত] ও দিবোন্ুর গুবেশ 

নমস্কাব দিব্যন্দুবাবুঃ ভাল "আছেন? "আপনাদের বাড়ী-ভাঁড়ার 
গগুগোলট! মেটাতে এসেছেন বুঝি? আচ্ছা, আমি এখন আনি 
তাহলে 

প্রন্থথন 

নবকৃষ্ণ। টাহা 'আনিছেন? 

দিব্যন্দু। 'মাজ উনি তিনশটাক দিচ্ছেন_-বাঁকি তিনশে। একমাসের 
মধ্যেই দেবেন । 

নবরুষ্ণ । মেড হবেন(ন। অনেক ওয়াদ| খেলাপ কবিছেন 'আপনার। | 

ওসব কগ। আমি আব শোনবো না। পুরোপুরি ছ'শো। টাঁহ। দেন- 
তে।দেন, 'আব না-দেননতো। বাচী চলে যান--নামি যা” জানি তা, 

করবানে। আমি ধনকেছ্র বেটা লবকেই--হ-ন- | 

স্বাগতা । দেখন, আমি নাজ বড় বিপদ্দে পদ্ডিছি। আমার স্বামী 
অতান্ত পীড়িত । এই নিঃসম্পর্চম ভদ্রলোকাটি দযা করে তিনশ 

টাক জোগাড় ক'বে এনেছেন বলেই- দিতে এসেছি--নইলে আজ 

'আমনি একটি পযসাও দিতে পাধতাঁম না আপনাকে । মাস্ছে মাসে 

আমাব দাদ! টাকা পাঠালেই--লামি আপনাকে বাকি টাকাটা 

দিনে যাব। দযা ক'বে, আব একটা মাস সমম দিন আমাকে । 

নবকৃষ্ণ। ছযমসের মন্দি এটুটা পয়স। দিলে ন1। এখন কথা কি 

লঙ্জ! কৰে ন1? হুঃ! তুমি তে! কচ্ছো_তোমার সোয়ামীর 

অসুখ! কিন্তু ভোমাব বাড়ী তে। দেহি-_গাওন।-বাজনা, হাসি- 

ঠাট্টা, লাগেই আছে! হারমোনিব পাটা পৌর গুতোয দেহি: 
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আমবা পাভায টিকৃতি পারিনে। শুন্তি পাই যাদে! বলে তোমার 

এক চাঁওব আছে-_সে নাকি দিনরাত কেবল চাঁব জল গরম করত্তিইছে 
- আব যে 'আম্তিছে। সেই চা খাচ্ছে! তোমার যে বাজে-খরচ 

মালক্ষী! তা'তে, তুমি যে আর বাভীভাড়ার টাহা দিযে উঠতি 

পারবা" তা"তো৷ মনে লযনা | 

দিব্যেন্ু। দেখুন মশাই! ওসব বাজে কথা শুনতে আসিনি আপনা 

কাছে। টাক পাবেন_-টাঁকা নেবেন। এ ছাড়া অন্ত কোনে! 

সম্পর্কতো৷ নেই 'মাপনাব সঙ্গে? 

নবর্ণ। তুমি কিডাবে মণি? না-লক্ষীব সম্পর্কড। যেন তোমাৰ সঙ্গেই 
একটু বেণী লটর পটর বলে মনে হচ্ছে! ভাঁকারবাবু যা, কব, তা, 

মিথ্যে না? আমি ধনকেষ্টর বেটা লবকেষ্ট--উুমি আমার *পর চোখ 
রাঙা? বলি--ভাবিছে! কি মনে মনে? ভ. ছয মাঁমের ভাঁড়াঁব 

টাক! চুকোষে দিষে, বাড়ী ছাড়ে দিলিই তে! হয! এসব ভন্দরলোকেব 

পাড়া ছা"ড়ে-যে সব পাঁডায় যা*যে থাকৃলি কেউ কিছু কবে না 

চলে যাঁওন! সেই সব পাড়ায- ল্যাঠ। চুকে থাক্। 
দিব্যন্দু। এখানে নিকটে কোঁথাবও ফোন্ আছে? "নামি এখুনি 

'সাঁপনার সব টাঁকা চুকিযে দিচ্ছি। 

নবকৃষ্ণ! আমার গর্দীতিই ফোন্ 'আছে-_ওবে ও দয়াল! 

দয়াজের প্রনেশ 

ছুই মানার পয়সা রাখে এই বাবুডিরি ফোনের কাছে নিয়ে যা। 

'আর 'আঁমাবে 'এই কল্কেড! পালটাযে দে) 
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স্বাগত! । ডাঞ্গারবাবু আপনাকে কি বলেছেন ? 

নবকৃষ্ণ। মা-লক্ী, 'আমি বুড়ো মানুষ । মামার সঙ্গে সে মব কথা আর 
ক্যান্_-আলোচোনা করো? শ্রবু কি ভাক্তাববার কষ, পাড়ার 
সগগলেহ কয । চ্োোমাব ব্যাভাব-ঠা (ছার মোটের *পব ভালো না। 

তোদ।ব সোযাণীডে থাকি গাঁগল হসে গেছে শুদ্, তোমার 
ব্যাভীরের দোষে__এই কথাহ তো সগ.গলে কষ- শন্তি পাই । 

স্বাগতা । এ সব কথা আগনি বোধ হঘ__ডাক্তারবাবুর কাছেই 
শুনেছেন ? 

নব | শ্ুধে। ভাক্তাবধাণু ক্যান্। এন ধবো- সেদিন আমাৰ গিকি 

গেছেলো ভোম।শে বাদী । হান নিদিই গেহে-শুনে আইছেন-- 

হোঁমাব মোযামীৰ না।ক হইছে, তোম।ব চখিন্বরিব উপব জঅন্দ-বাই : 

এডা তো ভাল কথা না? মালপ্মী! চবিন্তলডে এটটু ভালে! করো 

“সতী নাবীব পতি বেন পন্বৰুত চুডে। 
সান) অন তীব পাত যেন ১1৪। নৌকোব 'গুবো 1” 

'আমাব গিশ্লিবি তো দেহিছে। ? কোনে। পুরুষে মান্য তার চোঁখি, 

দিক তাকাতিই পাবে না । একেবারে ঠিকৃবে পড়ে বাঁয়। সেই জন্তিঃ 
তো, মামি ধনকেষ্টব বেটা লবকেই্ ! আমি কি কারে ভোয়াকক 

রাহি? আমি সতী-নাবীর পত্তি যেন পর্বতের চুড়ে। ! হ-অ-- 

দিব্যেন্দুব প্রবেশ 

দিব্য । যে আজ্ঞে-_আঁপনি একটু থামুন--এখুনি আপনার টাঁব 

আম্ছে। 
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নবরুষ্ণ । তাই নাকি? বেশ, বেশ, বেশ-_তুমি লোকটাতো৷ মন্দ না। 

তোমাৰ টণ্যাকে বেশ জোব আছে দেখ. তিছি--ওবে-ও দযাঁল ! 

ছু"খোন্ টুল নিষে মায়। বস্তি দে-_বস্তি দে" 
দিব্যন্দ। ভিতবেই চলুন না মশাই । 

নবকৃ্ণ। ভিতবে যাঁযে আঁব কি কাম? "আজ এট্টু মেঘল! হইছে -- 
ঘবের মদ্দি বেজায ন্ধকাঁব। ভিতরে গিলিই তো ইলেটি.ক জালাতি 
হবেনে--কবপোবেশোনের সুমুন্দিগে চাঁজ্জো বাড়বে নে। তাব চেয়ে 

এহেনেই বসো--দে দে টুল দে-. 

দয[ল টুল দিল, উভযে বসিলেন 

দেভে! দেখি-_-কেমন টুল বানাইছি-_বেটাঁব! চেগাঁব বাঁনায । সেড। 
এটুট1 কত বড় বাজে খরচ ! একখান চেযাবেব কাঠ দিযে দ্ুখোন 

টুল্ বানানে! যায । 
দিব্যন্দ। আপনাঁর কি কোঁনো বাজে খবচ নেই ? 
ন্বকৃষ্ণ। মিথ্যে বডাঁই করবো নাঃ এটুটা 'আছে--এই তামাকটা। 

শালা-_গুকমশাঁষ ঘে কেন এডা শিখোষে দেছেলো ! তারে এখন 

পাঁলি দুটো শক্ত কথা শুনোয়ে দেতাম | 'এব জন্তি আমাব মাসে 

এটুট। টাহা ব্যয। দযালরে কই যে পোড়া গুলগুলো-_তামাকের 

সঙ্গে মিশোয়ে দিস্। তা” বেটা গ্যাষ না। 'ওবে ও দগয্নাল! বলি, 

আজকের তাঁমাকে পোড়া গুল্ মিশোইছিলি ? 

দয়াল। 'আাজ্ঞে মা ঠাঁক্রুণ তা” দীত মাজতে নিযে গেছেন । 
নবরুষ্ষ। এই দেখো, 'আর একট! বাজে খরচ বাঁড়ে গেছে। দীত- 
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বীধানোর কি দরকাঁব ছেলো? এখন মেই বীধা দীহ মাজো, ঘসো, 

তাব পাছে আমার তামাকের গুল গুলো লাগাও। আমার গিশ্জিডির 

জন্তি বাজে খনচ কমানোব যো নাই-- 

ট্য!কার শব্দ হইগ-_দগ্জ।ঘ থামিল--বুলবুলের প্রবেশ 

তাহাকে দেখিযই স্বাগতা মুগ ফিরাইয়। অগ্ঠদিকে বসিয়। রহিলেন 

দিব্যেনদু। (নিজের পকেট হইতে তিনশটাকা বাঁহিব করিযা--বুলবুলের 

নিকট হইতে তিনশত টীকা লইলেন) এই নিন ঘাঁপনার টাক|। 

এমিদ দিন। 

নবরুঞ্ষ। (রসিদ কাঁটিলেন ) এ মেযেডা আঁবাশ 1[কডংবে মশাষ? 

দিব্যেনদ। তা” জেনে 'আপনাব কি দবকাব 

টাকা দিয। রসদ লইংলন 

স্বহাভের গ্ুবেশ 

সুহ্বং। আমাৰ টাঁকাটাও দিযে দিলে ভাল হ'ত (দিব্যনুাবু! 

দিব্যেনু। কিসেব টাঁকা 'আপনার ? 

স্বাগতা । (দুহাতে দুগাছ! চুড়ি খু্ণতে খুলিতে ) আপনি তে! 

বলেছিলেন_-আঁপনি টাক! চাঁন না? চুড়ি চান। এই নিন্-চাক 

গাছা চুড়িতে ছ'ভরি মোন! আছে। আপনীব পাওনা তে। মা 

দেড়শো টাকা? 

দিব্যেন্দু। কিসের পাঁওন! বৌদি? 
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স্বাগতা । গুব ছণমাঁসের ওষুধের দাম আর ভিজিট! উনি বিল 
দিয়েছেন_- 

বুলবুল। 3, আঁপনি বুঝি ভাক্তাব? প্রফেসর মছ্কুমদারকে আপনি 
চিকিৎসা কবেন? নমস্কার । 

স্থহং । আজে, ন্মঙ্কান্। 

বুলবুল । আপনাকে একটা 'অন্ণোধ করতে পাৰি কি? 

সুহৎ। কি বলুন? 

বুলবূল। ও চুড়ি কগাছ! ফিরিয়ে দিন্ 'মাঁপনি। আপনার টাকাটা 

আমিই দিসে দেব। এখন তো সঙ্গে নেই। দখা ক'রে 'আপনার 
কলমটা, ছাঁব এক টুকরো কগজ দিতে পারেন 'মাম।কে ? 

সুহৃত সাগ্রহে দিলেন 

(নাম ও ঠিকানা লিখিম! ) 'এই 2৫0159এ যদি একবারটি দেখা 
করেন "মামার সঙ্গে তাঁহলে বিশেষ বাধিত হবো 

সুহৎ। যে আছে। (সাগ্রহে কাগজটুকু লইলেন) এই ণিন্ 
দিন্যেন্দুবাবু-_- 

চুড়ি কগছ। ফিরাইয়। দিল 

বুলবুল । 'আমি এখন আসি তা"হলে-__দিখোন্দবাবু? ওরিয়েপ্টাপে 

'আমার সুটিং আছে--এখুনি যেতে হবে। 

সামনে অ।সিয়! ভক্তিতরে শ্বাগতাফে 

একটি প্রণাম করিল 

৭২ 
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নুহৎ | (বিল্মিতভাঁবে কাগজখান] দেখিতে দেখিতে ) ব্যাপান কি 

দ্িব্যে্দরবাবু? মিস্ বুলবুলেব সঙ্গে 'মাঁপনাঁদেব কি স্গন্ধ ? 

বুলবুল প্রণাম করিয়াই দ্রুশুপদে কিছুদূর গিষাছিলেন--.. 

সতের প্রস্থ শুনিযা ফিরিষা 'মযামিলেন 

বুলবুল। প্রফেমর মন্গুমদাব 'আামাব প্রাউন্ডেট টিউটার ছিলেন । 

নবকৃষ্ণ। ও ডাক্তাব! এদিক শীসো-_এটুট। কগ। গুনে যা'ও-__ 

হৃ্গথকে লইয দরে চুকিলেন 

স্বাগত! । শান।। 

'গপরাধীর স্যায কাছে আলনিল-_হঠাৎ কাদিয। ঘেলিল 

কাঁদিস্নে শান্ত।_কেন 'এমন দুর্বদ্ধি হযেছিল তোব_-ছিছিছি-- 

বুলবুপ। বৌদি! আমাঁব একটা কথা ভোমনা নিশাস কবো--ামি 
খব ছেছে বেবিষেছি--পেটেন দাশে থিষেটাবে জয়েন কবেছি কিন্ত 

আমি যে প্রফেসর মঙ্গুমদারের বোন্--এ আম্মসম্মীনেব দাঁবিটুকু 

আজও হারাইনি। 

স্বাগতা । তাঁর মানে-_ 

বুলবুল । থিষেটাবের মেয়ে বল্তে তোমরা যা বোঝো__লোকে যা বোঝে 

--আমি তানই! তোমা হযতে। তাকে ক্ষমা! করবেনা 

হঠ।ৎ কথায় বাধা দিব] সুহাভের প্রবেশ 

নুহৃৎ। 'আঁপনি কি এখন যাঁবেন মিস্ বুলবুল? আমাব সঙ্গে গাড়ী 

আছে-_- 
৩ 
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বুলবুল । ধন্তবাদ! আমার সঙ্গেও মাছে 

সুঙগতের প্রস্থান 

কিন্তু একথ! সত্যি বৌদি! আমি তার ধর্ম্মপত্বী-_শাশ্্রমতে 

বিবাহিতা স্ত্রী! হিন্দুনাবীব একনিষ্ঠা 'ও পাতিব্রতাধম্মে আমি 

জলাঞ্জলি দিইনি! তোমর! বিশ্বাস ক'বো। 'আমি চবিব্রহীন। নই-_- 
( পদতলে পড়িযা কাদিতে লাগিল ) 

স্বাগতা ৷ কাঁদিন্নে--( চোখ মুছাইলেন ) সবই বুঝতে পাবছি শান্ত! ! 

কিন্ধ উপাষ কি? তোব দাদা যে আজ ভধানক উন্মাদ-_মাচ্ছ। 

দেখি--চলে! ঠাঁকুরপো-- 

হঠাৎ ফিরিয শাশ্ু!কে বুকে জডাইয়া ধিলেন__ 

শীন্তা, কতদিন পরে তোকে পেষেছি-_! কই সেই শান্ত ! 

চোখ মুিতে মুছিতে দুজন দ্র'দিকে চপির| গেলেন 

নবকৃষ্ণ । ওরে ও দয়াল ! টুল চাখোন্ ঘৰে নে -জবগুরু-ভম গুরু ! 

হাই তুলিয] তুলিধ। কুড়ি দিতে দিতে প্রস্থান 

৭৪ 
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স্বান__বুলবুলের কুক্ষ 

কাল _-সন্ধ্যাব পব 

দগ্য-_মধৃময় একটা! টেবিলের কাছে চেবারে বপিয়া চ1ণকা খ্রোক পড়িভেছিল । 

মধুম ।  শর্ববী ভূষণং চন্দ নানীণাং ভূষণৎ পতি 

পুৃথিবী-ভূষণং বাছা বিছা! সর্ববঙ্গ হুষণং | 

শব্দাথ মু'স্ত করিতে ছিল 

শ্র্দবী _বাত্রি। ভুঁষণ__অলঙ্কাব ॥ 

এককাপ ছুধ, সন্দেশ ও এক পাস জল লইযা পুলবুণ্ণর প্রবেশ 

বুল্বুল। মধূমম, এই দুধট্ুকু খেষে নাও । 

মধুময় । না "সামীব খিদে পাঁষনি-__আমি কিছুই খাবনা এখন। 

বুলবুল । লক্গগীটি আমাব খেষে নাও । 

মধুময অনিস্ছ।সন্বে খাইন 

বুলপুল। (মুখে জল দিযা একটা তোযাঁলে দিযা সবক মুখ মুছাইল 

তুমি এমন রোগ! হয়ে যাঁচ্ছ কেন মধুময ? 

একট| চিরুী দিয! চুল গুলি ঠিক কবিল, আবার মুপ 

মুছাইল-_নযহে বুকে চাপিয! ধরল 
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আচ্ছা; মধুমষ-_আঁমীকে মা বলে ডাকতে তোমার ভালো লাগেনা-- 

না? আমার জন্তেই তো তোমাব "মার্গ আাপনজন বলতে কেউ 
নেই! 

নধুময। তোমার জন্তে কেন মা? শীবাব জগ্তে। আমার বাবা যেন 

'আব ফিবে না 'গামে। তুমি কেন মামাকে মিথ্যে কথ, শিখিমে 

দিলে? মামার ইচ্ছে হাচ্ছল- -পুলিশেব কাছে বলি-_-আঁমাঁর খাবাই 

মামার মাকে মেবে ফেলেছে । 

বুলবুল । সেই কথাটাই তো মিথ্যে মধুময! মরণকালে ভোমাব মাও 

তে! বলে গেলেন, তিন মাম্সহ ভা] করেছেন । তোমার বাবা ডাকে 

মেবেছেন বন্লেই, নিখ্যে কথা বলা হত । 

মধুমম | হ্যাহত বৈকি? 'আমীণ খাবাইতে। মাকে যেবে ফেলেছে 

বাাদিল 

_বুলবুল। ছিঃ মপুমষ, ও কথা বলো না_কেউ শরন্তে পাঁবে_ কেঁদন|। 

পল্ডো কি পড়ছিলে - 

চোখ মুদির! দিলেন 

মপুমঘ্ । (ফেৌপাছিযা ক।দিতে কাদিতে পড়িতে লাগিল ) শর্বাবী ভূষণং 
চঞ্জে।- ইত্যাদি | 

অর্থ--চন্দ্র রাশ্রির মলঙ্কার । 'আাব স্ত্রীলোকের মলঙ্কাব তান শ্বামী_ 

বুণবূল একটা দীর্ঘনিশ্বাদ ফেলিয়। চোখ মুছিতে 
মুছিতে বাহিরে যাইতে ছিল 

পু 
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তুমি চলে যাচ্ছ যে? 'মাথাঁকে পভিযে দেবেন! ? "আমি যে বুঝতে 
পারছি নে_- 

বলবুল। নাযাচ্ছি না। পড়ো। হ্যা) ও বই এখন থাকৃ-_ইংবেজি 
পড়ো-_আমি পড়িযে দি--( বই খুলিল ) আচ্ছ!। মধুময়_-এখন 

মাব নাই বা পড়লে -তোমাকে ব্রহ্মদেশেব একটা গল্প বলি 

শোনো 

হৃজৎ ডাক্তারের প্রবেশ 

স্হৎ | (দ্বার হইন্ডে ) ভিতবে আদতে পাবি কি? 

বুলবুল। কে? ডাক্কারধাবু? 'আনুন-__আগ্গুন_-বন্থন॥ মধুম, তুমি 

ও-ঘরে গিয়ে পড়ো, আঁমি ডাক্তাববানুব সঙ্গে একট কথ! বলি। 

বই লইফা মধুময়ের প্রস্থ:ন 

আপনার বিল্ এনেছেন? 

মু । সে জন্তে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? মাঁপশাৰ সঙ্গে একটু পরিচিত 

হবাব সৌভাগ্যলীভ কবেই আঁমি ধন্য হযেছি। ৃ 

বুলবুল। সে কি কথা ভাক্তারবাঁবু? 'আপনি যে আমাকে বড বেণী 

বাঁড়িযে দিচ্ছেন। যাক সে কথা। আপনি তে! প্রফেসব মজুমদীবকে 

টি ট্মেণ্ট কবেন? 

নুহ । আজে হ্যা, এতদিন কবেছিঃ কিন্ত এখন আব কবিনা। 

বূলবুল। কেন? 

মুহৎ। সে অনেক কথা । আমার টিটুমেন্টে বেশ একটু ভাল হ'যে 

উঠেছিলেন বটে, তবে-_ 
শদু 
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বুলবুল। (বাঁধ! দিযা ) নাঁচ্ছা, তার 'মন্খটা কি বলুন তো? 
স্থং। 'অন্থুথটা যে কি, তা ঠিক এক কথায় বোঝান যাবে না, 

আপনাকে । [19 177015 120116281 0) 101551001- মামাদেব 

0০90115 ১৮51000এ ছুই রকম 1701৮05 আঁছে-000601176150৭ 

আব 500501711৮৭. 

বুলবুল । থাঁক্ ডাঁক্তাববাবু--গাঁমাঁব পক্ষে ও"সব প্রিনিসগুলে! বোঝা 
খুব সহজ হবেনা । 'আমাব জিজ্ঞাস্য হচ্ছে _মস্থথটা সায়ুবে তো? 

নুহৃৎ। পধুক্ত চিকিৎস| হলে কেন সাববে না? 

নবকৃষ্কের প্রবেএ 

নবকৃষ্ণ। এই মে ডাক্তাববাবু! মাপনি আগেই আসে মোঁতাযেন 
হইছেন ? বিকেলে 'আনাবে কষে মালেন-_সন্ধোব পর সঙ্গে কবে 

নিষে আমন্বেন__ছুটো। লাচ-গাঁন শোনাবেন--তাবপর এ অধমেরে 

আর মনেই থ|কুলো না বুঝি ?- হ-অ-ম- 

একখ।ন! চেযার টাণিষ! লইয়! বসিল-_-ঘরের চারিদিকে দেখিতে দেখিতে, 

ঘবড1 তে! বেশ সান্ানো-গোজান মাছে দেখতিছি! বাবে জনের 

পযসা- হবে না ক্যান? গাঁও দেহি নটামাঠাকৃকণ! একটা 

পদকেন্তন গাও । পয়সা-কড়ি যা” দিতি হযঃ ওই ভাক্ত।রবাবু 

দেবেনেন। আমি বুড়ো মাঙ্গৰ--আমি কিন্ত কিছু দ্রিতি-গ্রিতি 
পারবে! না। সে কথাডা আগেই কয়ে রাখতিছি। 

বুলবুল। ( বিশ্মিতভাবে ) এ দব কী ডাক্তারবাবু ? 
ণচ 
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নৃহাৎ। (বিব্রত ভাবে) আপনি একটু বাইবে আন্ুন--একটা কথা 
শুনে যান্-- 

বকৃ্ণ। ক্যান? উনি যেন এএট্ট চটতিছেন_বলে মনে হচ্ছে! 
এট্টা গান শুনেই কত! চলে যাবানে "মামি । তাঁবপর তুমি থাঁধানে 

এহানে ধত বাত্তিব পাবো । আগি বুড়ো মানষ--মামাঁর জন্তি 

ভাবনাঁড। কি? বুড়ো মান্য আব ছেলেশীগ্ন সনান। হ. গাঁও 

দেছি নটী-মাঠাকৃকণ* একট! পদকেন্বন গাও । এহেনে * তামাক- 

টামাক নাই বুবি? মাঁকগে মোনে--কহঙ্গণই বা থাঁকৃপো ! 

গাঁও এট্টা শুনে যাই__সেই-“ও কুবজাব বধু!” মাহাহা! কী 
চোমোৎকাৰ কেন্তন! আরে ডক্তান-তুমি অমন কবতিছ 

ক্যান? মামি তো বেণী সমম থাকপো না৷ নে? গাও এট্টা 

শুনে যাই 
বুলবুল। (বিবন্ত ভাবে ইতিমধ্যে টাকা আনিযা ) ডাঁক্তাব বাবুঃ 

আঁপন।ব বিল্ দিনঃ টাঁক নিন। ছিছিছি--এসব অসভ্যতাব 
মানে তো মামি বুঝ ন্তে পাবছিনে? কী আশ্মর্য্য ! 

নৃহ্বং। এ অসহ্য লোকটাকে আমি এখুনি নিষে যাচ্ছি-_আমাঁকে 

মাপ কববেন। মশাই, উঠন 'আপনি। ছিঃ, মাঁপনাব কি কোনো 
কাগুজ্াঁন নেই? কী যা” তা” বাজে বকছেন--এখানে এসে? 

নবরুষ্ণ। ক্যান? কিহইছে? কিযা” তা” বাজে বকলাম্ আমি? 
হঃ কত দ্রেহিছি--তোমাঁব মত বযসও আমার একদিন ছেলে! । 

বুড়ে। মান্ুষরি ডাযে আনে--তাড়াষে দেচ্ছ-_-অসভ্য কচ্ছো--বলি 
ভাবিছো কি মনে মনে? ফ্যালাও আমার হ্যান্সো্টের এক হাঁজাব 

ণ9) 
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টাহা-_তা” না হলি-_-মামি কালই তোমার ডিম্পেন্সিল ক্রোক্ 
করবো! আমি ধনকেষ্টৰ বেট! লবকেষ্ট--মামারে তুমি চেনে! না! ? 

আ।-_মআাচ্ছা চল্লাম-_দেখা ষাবে_ জযগুরু, জযগ্রু-_- 
রসথা 

স্হং। 'আপনি কিছু মনে করবেন-না। লোকটা নিতান্তই অপ, 

জনোযাঁৰতাতে আবাব মাথা-খাবাঁপ ! 'নামিও আজ আপি 

কাল সকালে এসে টাকাট। নিযে যাবো, এখন থাকৃ। হ্থ্যা, ভার 

কথা। প্রফেসর মন্কুমদারের 'নন্থুখ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুটো কথ! বতে 

যাই আঁপনাঁকে-_দিব্যেন্দুবাবুকে আঁপনি চেনেন বোধ হয? তিনিই 

হচ্ছেন_-এই অন্থুখের মূল কাবণ। 

বুলবুল। তাব দানে? 

নুহ্বং। প্রফেসর মন্ুমারেব স্ত্রীর চবিবটি ভালো নব। নিতান্তই 

দুশ্চবিত্রা ভিনি-- 

বুলবুল। বুঝিছি। আপনি এখন আস্থন। (নমস্কাব ) 

বিরক্তভাবে গৃহান্তরে ঢুকিলেন, মাথ৷ চুল্কাইয়। বিশ্মিতভাবে হুহৃতের প্রস্থান 

মখুমবের হাত ধরিয়। বুলবুলের পুনঃপ্রবেশ 

বুলবুল । (মধুমযকে কোলে বসাইয1) মধুময! কি মিষ্টি তোমা; 
নামটি! আমীর সব সময় কেবল তোমাকে ডাকতে ইচ্ছে করে 
পড়া হয়েছে ? 

মধুময় । তুমি তো! পড়িবে দিলে না 

বুধবুল। 'নাচ্ছা, থাক। আজ আর দরকার নেই-_-একটা খুব ভাঃ 
৮৬ 
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গল্প বলি শোঁনো । ব্রম্ষদেশের এক প্যাঁগোডম-_একটি শ্রমণ বাস 

করতেন। ভার নাম ছিল দীপস্কর। দীপঙ্কলের বৌ-ছেনে মেয়ে 

কিছুই ছিল না_ 

1ব্যেন্দুর প্রবেশ 

'আস্ন দিব্যেন্দুবাবুঃ দীপ| ভাল 'মাছেন ? 

ধবোশ্দু। হ্া!। স্থহ্ৎ ডাঁক্তাব এসেছিল তোমা কাছে? টাকা! 

দিযে দিষেছ? 

[লবুল। না, কাল সকালে নিযে যাবেন বল্লেন । 

দব্যেশ্দু। আনম তাহলে এসেছিলেন কেন? খাঁকগে তুমি তাকে খুব 

স্পট ভাবেই নিষেধ কবে দিও তিনি যেন আন না আসেন। 

টাঁকাঁটার কথ! বলে দিও-__চকোঁটে গিষে নিতে । 
ধলবুল। কেন, ব্যাপাব কি? 

গিব্যেন্। 'ও একটা ভঘানক লোৌক। বৌদিব কাছে বা” শুন্লাম- 

তা”তে ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। ও গাট কাটতে পাধে-- 

গলাধ ছুরি দিতে পাঁরে-_-মোঁটেব উপর ওব সম্বন্ধে খুব সাবধান । 

বুলবুল । আচ্ছা, দিন্যেন্ুবাবু "্মাপনাকে একটা কণা জিজ্ঞাসা করবো, 
কিছু মনে করবেন না তে? সত্যি বলুন তো, আপনি বিবাহ 

কবেননি কেন ? 

দিব্য্দু। বসন্তের সামনে আর একদিনও এ প্রশ্নটা আমাকে জিজ্ঞাসা 

করেছিলে বুলবুল, মনে পড়ে? সে দিন কিছুই বলিনি। আজ 
বল্্তে পারি--বাঁধা নেই। শোনো ব্ল্ছি। এমন ভাগ্যবান আঁমি 

৮১ 
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বে, ভূমিষ্ঠ হযে একটি দিনের ভেতর ম! আর বাঁপ দুজনকেই 

হারিয়েছিলাম। ছুনিয়াম আজ আঁব আমার আপন বল্তে কেউ 

নেই । 

বুলবুল। কেউ নেই? 

দিব্য্দু। না, কেউ নেই। ছিল এক 'বাঁপ্দিঃ আর এক দাঁদা। মা- 
হাঁবা আমি-_বৌদিকেই ম! বলে জান্তাম্। 

বুলবুল। তার পব? 

দিব্যন্দু। দিগন্ববদাঁর মতোঃ আমাঁব দাদাও ছিলেন চিরকপ্ন । বড় কষ্টে 

'আমাদের সংসাব চল্তো- কোনদিন ছুটো৷ আহাব জুটুতোঃ কেনিদিন 
বা জুটুতো না। আমাদের ধাীর পাশে ছিল, এক জমিদারেৰ 
বাড়ী। সেই জমিদাঁবেব একটি মেয়ে ছিল-_-ছোঁট্রো মেষে-_- 

আমাকে দাদ! বলে ডাকৃতে। । এই গরীব পবিবারেব উপব ছিল 

তাৰ অতান্থ দয়! ও মমতা । কত দিন সে নিজের বাঁঢ়ী থেকে 
খাবাব চবি ক'রে এনে আমাদের থাইয়েছে। তাৰ কথা মনে 

পডলে--শাঁজও আমার চোখ ফেটে জল 'মাসে বুলবুল ! 

বুলবুল । সে মেয়েটি এখন কোথায দিব্যন্দুবাবু? 
দিব্য্দু। ন্বর্গে। সব কথাই বলছি শোনে! । ক্রমে সে বড় হল_-তাব 

বিয়েব কথা উঠলো-সে তখন বাপের কাছে গিয়ে মুখ-ফুটে বল্লো, 

“বাব! "আমাকে দিব্যেন্দুদার সঙ্গে বিষে দাও ।” সে ছিল 

মুঠিমহী করুণা, তাই এই দরিদ্রের ছঃখ-কষ্ট দেখে তার প্রাণ কেঁদে 
উঠেছিল । কিন্ধ তাঁর জমিদার-বাবা তো আভিজাত্য ভুলে-- 

মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতে পারেন না? আমরা যে ছিলাম দরিদ্র- 

৮২ 
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ভিক্ষুক! মনে মনে বড় ছুঃখ হল--দেশ-ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম 

অর্থের সন্ধানে । প্রতিজ্ঞ করলাম--বড় লোক না হয়ে আর দেশে 

ফিরবে না। 

বুলবূল। তাবপর? 

দিবোন্দু। একটা বছব পখে-পথে কাঁটিবে দিলাম । শীগগীর বড়লোক 

হবার খুব সোজা কোনো পথ খু'জে পেলাম না--এম্নি একদিন হঠাৎ 

একখানা চিঠি পেলাম-ক্ষুধাৰ যন্ত্রণা আমার কপ্র দাদা নাকি 

'আত্মহত্যা কনেছেন-_-আর নামার পতিব্রতা বৌদিও পুড়ে মবেছেন । 
তারই জলন্ত চিতায। 

বুলবুল। চুপ কন দিব্যেনুবাবু, আমি আর শুন্তে চাই না। কী 

ভষানক কথা! 

দিবোন্দ। অত বিচলিত হযোনা বুলবুল! সেই জমিদারের মেয়েটি যে 

কে? অন্তত, সেই কথাটাই শোনো একবার 

বুলনুল। কেনে? 

দিব্য । তোমার বসন্ত যাঁকে গুশি কবে মেরেছে । বসন্তকে আমি 

নিশযই ফাসিকাঠে ঝোলাবে। -- 

বুলবুল | না, নাঃ 'মাগনার পায় পড়ি--আঁপনি তাঁকে ক্ষমা ককন। 

দিব্যন্টু। অসম্ভব বুলবুল, অসম্ভব। সাস্বনাৰ মতে! একটি ছোঁট- 

বোনও আমার আজ নেই! উঃ এভাবে গুলি ক'রে মারবে 
জান্লে--আমি তাকে কখখনো! এখানে নিযে আন্তাঁম না--নিজের 
কাছে রেখে, ছোঁটিবোনের মতই আদর যত্ব করতাম । 

বুলবুল। আপনি ভুল করছেন দিব্যেন্ুবাবু! কেউ তাকে গুলি করে 
তি 
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মারেনি--তিনি নিজেই মান্মুহত্যা করেছেন । ঘটনাটা তে! আপনি 

স্বচক্ষে দেখেননি ? 

দিব্যন্দ। যাঁকে মেরেছে-_সেও বুঝতে পারেনি বা ভাবতে পাবেনি 

যে বসন্ত তাকে সে ভাবে মবতে প(বে_ 

বুলবুল । সে-কথাটা'ও সভ্যি। আমল ব্যাপারটা আমি বল্ছি শুজন-_ 
উনি আত্মহত্যা কধবেন বলেই বিভলবাব ধরেছিলেন, এমন সময, 

আপনাব বোন ওকে বাধা দিতে সেষ্টা কবেছিনেন, জডিযে 

ধবেছিলেন__হাঁই গুলিটা তাব কোমবে গিযে লেগেছিল । তাঁকে 

হতা কববাব ইচ্ছে--উব লাদৌছিল না। একথাটা আগি নিশ্চয 

জানি। থিযেটার থেকে উনি যখন বিভলভার চবি কবে মানেন-- 
তখন ওব মনে আম্মহ্যা ছাঁডা,মন্ত কোন কল্পনাই ছিলনা । মিছেমিছি 

কে অপরাধী কববেন নাঃ ধিবোন্দুবাবু! 'আত্মবাতীকে ওভাবে বাঁধা 

দিতে গেলে, মামি বা! শাঁপনি থে কেউই মবতে পাবতাম । 

দিব্যন্দু। তবে সে লুকিযে আছে কেন? 
বুলবুল। 'আঁপনাব ভনে। আঁপণি তাঁকে ক্ষমা ককন দিব্যেন্দুখাবুঃ 

ক্ষমা ধন! 
দিবোন্দু। সংসাবে তো আমাব কোন বন্ধন নেই বুল্বুল--মামি একটা 

লক্ষীছাঁচ। ভবঘুবে ! ক্ষমা-কবাটা আমার পক্ষে খুব কঠিন নয়। 

এ জগতে খানিকটা 'মাকর্ষণ ও উত্তেজনার কারণ না-থাকৃলে মান্য 

তে। বাঁচত্ডেই পাবে না। তাই অকাঙছ্জেক নধ্যে কাজ--নাব 

অনাবশ্ঠকের মধ্যে আবশ্বকত। খুন্জে বেড়ানই হয়েছে আমার পেশা 

--কি আর করবো বলো ? 

৮৪ 
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বুলবুল । আচ্ছা, বৌদির সঙ্গে 'আপনাব পরিচষ হল কি করে 

দিব্যেন্দুবাবু? 

দিব্যনদু। সে কথাটাও শুনতে চাও? সে একটা রীতিমত 

নাটক। একদিন মামি অন্যমনস্ক 'ভাণে জাহাঁজ-ঘাটে গিয়ে 

ঈাভিষে ছিলাম । তোমাব দাদ। ও ণেদি তখন বার্ম। থেকে এলেন 

--জাহাজ থেকে নাবলেশ । আম দেখে অবাক! মামষেব সঙ্গে 

যে মানষেব চেহারার এমন আশ্যধ্য সাদৃশ্য থাকতে পবে-__তা? আমি 

আগে জান্তাম না। তোমার বৌদি যেন, ঠিক আমাৰ সেই মরা- 
বৌদি! মামি শাঝ্মবিস্বত ভাবে ছুটে গেলান তার কাছে-_- 
চীৎকার কনে ধলে উঠলাম -“বৌদি তুমি বেঁচে আছ?” তাবপর 

লঙ্জিত ভমে পডলান। তিনি 'আমাব সে লঙ্জা বুঝলেন, মন্গেছে 

হাতখানি ধরে হান্তে হাসতে বল্লেন “হা ঠাঁকুবপো বেঁচে 

আছি । আমাদের জিনিস-পন্তর গুলে! খগুছিবে নিষে--আমাদের 

সঙ্গে চলো |” সেই থেকেই পরিচষ। 

মুক্ষিল ম্মালান বেশে বসস্তের প্রবেশ 

কে তুমি? কি চাও এখানে? 

বসন্ত। এখানে আব কেউ নেই তে1? বুলবুল আমাকে একটা টাক! 
দাও--আজ সারাদিন কিছু খাওয়া-দাওয়া হ্যনি। মুক্ষিল- 

মাঁসানকে আজকাল আব কেউ ভিক্ষেশিক্ষে দেব না। দুর দু 

করে তাড়িয়ে দেষ। 

বুলবুল। তুমি? একি চেহারা তে।মার ? 
৮৫ 
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বসস্ত। এই তো অভিনেতাৰ কপ! তুমিও তো একজন অভিনেত্রী-- 
“মেক-আপ ভালে! না হ'লে অভিনয খুব সর্বাঙ্গ-সুন্দর হতে পারে 
কি বুলবুল? 

দিব্যেন্দু ফোনের ক॥ছ গিষা যেন্ ধবিলেন 

দিব্য্দু। 137110 1 1২0150116-,--ত, 

বুলবুল। ওকি! আপনি কাকে ফোন্ করছেন দিব্যেন্দুবাবু? 
দিব্যেন্দু। পুলিশকে__ 

বুলবুল । না, না, না। 

ফোন্ কাড়ি লইল 

'আপনি বেরিষে যান্ এখান থেকে । কি ভয়ানক লোক আপনি! 

এ ফোনের কাছ থেকে সবে দাভান--সরে দাড়ান-- 

বসস্ত। বুলবুল! তুমিই আমাব পরম শক্র। গুধুযে সে-দিন মরতে 

দাওনি। তা” নয। বেচে থাকার লোভটাঁও নানাভাবে বাড়িয়ে 

দিচ্ছ! নাঃ না, আঁব কাঁজ মেই_ দিব্যেন্দু আমার বন্ধ, ওব হাতেই 

ফোন্ট। ছেড়ে দাও--ব” হম হযে যাক--এভাবে আর ক'দিন 
বাচবো? 

মধূময আগিযা বুলবুলকে জডাইয়া ধরিল 

মধুময় । মা! 'আমাব বড্ড 'ভয় কবছে-__ওপ কাছে নিশ্চঘই রিভলবার 
আঁছে--চলা আমব! এখান থেকে পানিয়ে যাই__ 

৮ত 
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বসস্ত। দেখছ দিব্যেন্ন! ছেলে আজ বাপকে দেখে, ভযে শিউরে 

উঠছে । আমাব পিতৃত্বকে তোমর! অসংখ্য ধন্তবাদ দীও ধন্যবাদ 

দাও । মধুময়! মধুমা ! মামি তোর মাকে হত্যা কবিনি সে 

'আাত্মহত্যা কবেছে--তুই আমাকে ক্ষম। কর-_ 

মধুময়কে বুকে চ।পিয়। ধরিল 

৮৭ 



ূর্ঘ অন্ধ 
প্রথম দৃশ্য 

স্থান__ প্রঃ মজুমদারের কক্ষেব সামনেব ঝুলবারান্দা । 

কাঁল-_পুর্বা্ | 

দুষ্ঠ--প্রফেসর নঙুমদার বাবান্দায পাযচ।রি করিতেছিলেন। পুহমধ্যে থাকিয। 
স্বাগত! গাহিতেঠিলেন-_ 

গান 

আ।মি যে গান গেষে যাই, সেকি তোমার বাজে প্রাণে । 

দেলেকি আমার গানের মানে তোমার আঁ ভধানে ? 

শুধুকি কথার মোহে শুধু কি নুরের নায়।য 

ও তোমার নয়ন কোণে ককণ।র বিন গডাষ । 

খুঁজে কি পাওনা কার এ বেদন ঝরে গ।নে গানে ? 
দানি গে। সবই ফ'।কি জানি প্রিব । 

৬ব এ প্রাণের কথা বল্তে দিও-- 

হোমারে হারালে আর থাকেন! কিছুই আমার 

বেদন| বাঁডে যতই, তোমাব ততই জাগে প্রাণে । * 
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তিনচারজন গুও।-প্রকৃতি লে।কের প্রবেশ 

প্রথম জন । বলি মশাই, আপনার স্ত্রীব যন্ত্রণা কি আমব। পাড়া 

টিকৃতে পাবো না? 

দিগম্বর । কেন বলুন তো? ড৮177015 10 5101) 1001? তিনি 

স্বন্দরী) সুবসিকা, ও স্থগাঁধিকা। মাপনাদেব যস্ত্রণীৰ কাঁবণটা। 

তে! ঠিক বুঝতে পাব্লাম ন! ? 

দ্বিতীয জন। এটা ভদ্দর লোকে পাড়া । এখানে সব সময গাঁন-ব।জনা, 

হ।সি-কান্না) পবপুকযষেব লব্দে এবাবকি-ফাঁজলামি-_-আমরা_ববদাস্ত 

করতে পাবিনে। 'আঁপনান পবিবাঁঝটিকে এ বিষষে একটু সমঝে 
দেবেন। ছিঃ এসব--ক ব্যবহাব তাৰ? 

শাগহা লানালায দাডাইলেন 

দিগম্ধব । 011. ১০৩. 011 ০ 59 00817151139081750 5670 

নট 00019065118 91001010715 1 ড০017 ৬৩, 

আপন1বা একটা কাজ করুন। 13) 811) শ্রভাঁগমন করতে 

থাকুন । নতুবা এনাবে দল বেধে এলে-_-030160 01010707202015 

[01 0 091102.00 1205 | বুঝেছেন? ১০৫ 111. ১21100”5 

1)0৮০101961---100/5100 ৪ 109 63:080050 01795. আপনি 

কাল আন্বন। ৬০৮ 211, [২০৭০-12৬০1170 [01121 আপনি 

পর আমন । £004 0] 111. 1:00061) 16000 10157001, 

501 00 1101 00106. বুঝেছেন ? 
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৬য় জন। কি যা”তা” বাঁজে বক্্ছেন মশাই ? 
দিগম্বর। একটুও বাজে বাকনি। বুঝে দেখুন-__ 

"কে খোঁজে সবস মধু বিন! বঙশ-কুম্থমে ? 
কোথায় এমন আর 

কোমল কুস্গম-হার, 

দেখিতে, পরিতে, ছ'তে 'আছে এ নিখিল ভূমে-_ 

বঙ্গনারী-পুম্প বিনা মধু কোথা কুন্ুমে ?” 

১ম জন। যান্ যান-_-মামরা আপনার বকামে। শুন্তে আসিনি। 

আপনার যে মাথা-খারাঁপ তা” আমরা জানি । নতুবা, আপনার 
এ দশা হবে কেন? কোঁথাকাব-কে-একটা থিয়েটারের লোক-_ 

এই ভদ্রলোকেব পাড়া এসে কি ঢলাঢচলিটাই করছে । ছি-_ছি-ছি 
_-আপনাব পবিবাঁরকে সামনে পেলে, আমরা তাঁকেই ছু,কথ। শুনিজে 

দিতাম-_ 

স্বাগত! অত্যন্ত কুক ও ত্রু্ধ মুস্িতে 
বাহিরে আসিলেন 

স্বাগতা । কি বল্ছেন আপনারা ? 

১ম জন। আমরা বল্ছি-_দেখুন--এটা--সত্যিই ঠিক- 
স্বাগতা । কী? বলুন-_ 

১ম জন।- তুই বল্নারে ! 
২য়জন। আপনি, পব সময, গান বাজনা করছেন-_ 

৪১৪ 
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স্বাগতা । হ্যা কবছি-_তাঁরপর-_? 

ওয় জন । তা'তে, ধকনঃ আমাদেব একটু-- 

স্বাগতা । কী? বলুন- চুপ করে রইলেন কেন? 

দিগণ্ধব। গুদেব মুখ-চোথ শুকিয়ে উঠেছে-_তুমি আপাতত ঘেদোকে 
বলো- কষেক কাপ চা আন্তে । তারপর 'ওদের বক্তব্যটা "্মামিই 
তোঁমাকে বুঝিষে দিচ্ছি । 

স্বাগতা । তুমি চুপ, কবো-_ 

দিগন্বর। তী'ভলে তো তোমার শোনাই হবে না যে--ওদের বক্তব্টটা 
কি? .১০:২-১510080]15 খলে জিনিসটা তো ছুনিযা থেকে এখনো 

উঠে যাধনি ? 

১৯ জন। মআামিই বল্ছি শুস্ুন--আঁপনি যে সব সমন গান-বাজনা 
করছেন; তা'তে কবে-_মানাদেব একটু--একট্- 

দিগঞ্ধব। মন কাচা হচ্ছে। বলুন না? সত্যি কথা। বলতে অতো 

ইতস্তত কবছেন কেন? , স্ুকন্টি স্বাগতা দেবীর স্থললিত সঙ্গীত- 
সুধা অবণ করে সকলেই বিশেষ স্থখে ও শান্তিতে সংসার- 

ধর্ম পালন করছেন বটে--তবে--সকলেই সর্বদা স্বাঁগতা-সমীপে 

সমুপস্থিত হওনের সুযোগ ও সুবিধা লাভ করতে পারছেন 

না। বাস্তবিকি এই ]1)1009012110-যুণে 699115 2100 

08121টব প্রতি লক্ষা রাখা সকলেবই কর্তব্য । নতুবা, 
মাঁনব-মন বিদ্রোহী হযে উঠবেই | 11757510108 0705 21795৭1 

10 990, 10109 8 11005 5016 000090016 2100 

10001)1110 0150 | । 
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স্ুহতের প্রবেশ 

সহাং। তোমনা এখানে এসে কি হল! করছ? প্রফেসর মজুমদাব 

একজন মতি সম্মানিত ও সম্ত্রান্ত ভদ্রলোক ! তোমবা ওকে 

চেননা বোধ হম? যাও বাঁও--এখানে আব দাঁড়িষে থেকন। । 
সকলের প্রস্থান 

দিগন্ধবব। ৬৮০১ ৯11. 119১0 1 

11017) হয 091000 20 10821) 1800 06১ 

130 001 001220001০০ ! 

ওদিকে 'জপনাব 1978100এব-টেম্পাঁব্চোহ যে 01101706005 

0017৮ কব্বাব মতো - 

“শ্রীমভীপ মন নানেত্তে মগন-__ 

ও দিকেতে শ্যাম চে ওনাঃ চেওনা ।” 

নৃহৃৎ | াঁজকাল কেমন আছেন 'আপশি-মিঃ মঙ্রমদাঁব ? 

দিগন্বর । 'আজ্ঞে, মাপনার 1১1০০০/11911১-মত ওসুধ-খাওঘা বন কবে, 

একটু ভালই 'মাছি। এখন মার ধখন-তখন মাথাটা তেমন গরম 

হযে ওঠে না--সহিফুততা'ও একটু বেডেছে। 

ত্বাগতা। আচ্ছাঃ ভাক্তাববাবু-_-মাপনার মা নেই, বোন নেই? 

'সাপনাব মত ছোটলোক তো আমি কোঁথাযও দেখিনি? কা 

আশ্চর্য্য) এখানে এসে মুখ-দেখাতে মাপনার লঙ্জ। করলো না একটু? 

'মামান পাষে একজোড়া শ্লিপাব আছে- দেখ.তে পাচ্ছেন? 

সুহৎ | পাছার প।চজন অত্যন্ত উত্তেজিত হমেছে বলেই তো১ আমি 

একবার না-এসে পারলাম না । 

৯২ 
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দিগম্বব। না? নাঃ ডাক্তারবাবুঃ আপনাব এ বুদ্ধিটা মোটেই ভাল হযনি। 
অতগুলি 5071071  [7560110001কে একসঙ্গে পাঠাবার কি 

দবকাঁৰ ছিল? তাঁব চেমে মাপনি একাই আম্তেন-_বিনিষে- 

বিনিষে কগা বল্তেন_মেই হো ছিল ভালো । 1০907/27টো 
একটু আস্ুরিক হযে গেছে! 

স্বাগতা । আমি এখুনি ঠাকুবপোকে ফোন্ করছি । আজ কর্ধ্যান্তের 

পূর্ব্বেই আমি এ বাঁডী ছেড়ে রে বাঁব--এসব ছোটলোকদেব সংশ্রবে 
আব একটি দিনও থাকুবো না 

প্রস্থান 

| "আদি এখন উঠি তাহলে । আপনাব পবিবাবের পাষে যে 

সর্বদাই শ্রিপাব থাকে_-হা। আমি জানতাম নাঁ। "আমাদের মেযেবা 
শ্রিপাবও পবে--খালি পাষে ৪ বেছাঁম-- 

দিগম্থবব। যে মাঙ্ছে। শ্লিপাব জো দেখেছেন তে।? বথাসাধ্য 

চেষ্টা করবেন_-এখানে মাঁব নামাতে 

হু, । যে আনতে 

প্রস্থান 

লাগহার গুবেশ 

পিগন্থর । 1312৬) 1010৬,ত স্বাগতা ! 

হাত ধন্রিয! বাকি দিলেন 

তোমার এই. £122)111%,5. তেজস্থি তা দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ 

ভসে গেছি ! বেশ বেশ, এই হো! চাই__ 
€১৩ 
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-দ্রপদ-নন্বিনী আমি! 

দীপ্ত বহি-শিখা সম-_ 

ষটদায়েন ভগিনী ! 
বাসুদেব প্রি সখী, 

পাগুবাজ-নষা ! 

ভূমগ্ুলে_-অব্রল ো'ভাগ্যবতী নারী !» 
হা-হা-হা- 

স্বাগতা । তৃমি একটু সকাল-সকাঁল নেষে-খেঘ়ে নাও--আজই এ বাড়ী 
ছাঁডবো! 

দিগম্বব। ডাক্তারের পেট্রল-খরচট। একটু না ঝাড়িযেই ছাঁবেনা তা*হলে? 

আচ্ছা, দেখা বাক়--কে হারে কে জেতে ! 

স্বাগতা । কখখনো ও-ছোটলোকটার নান করনা "মামান কাছে-__ভাল 
হবেন। কিন্ত- 

দিগন্ঘব। খোনো-_স্বাগত। ! চিনদিনই দেখছি-_রাগলেই তোমাকে বেশ 
দেখায়! তোমার খুব [91560109115 আছে । ১০1১6)011001505৭5 

হ*লে ছেলেমেষেখা তোদাকে খুব ভষ কবতো-_মন দিযে লেখাপড়! 

শিখতো-_- 

থেপে।র প্রাবেশ 

যেদেো!। বাঁড়ীওল। এসেছেন__ 

স্বাগতা । নিযে আয এথানে--- 

যেদের প্রশ্থা 

৪9৪8 
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তুমি যাওঃ নেয়ে-খেষে নাওগে- আমি বাড়ীওলার সঙ্গে কথ 
বলি। 

দিগন্বর। 19100 9£ 7706191৩015 15 00 000501017 ! শোনে! 

স্বাগতা, শান্তা বদি বেচেই থাকে-_তাহলে তার 950195%ট1 'আমি 

চাই-.আমি আজই তাঁকে একখানা চিঠি লিখ বে! ! 
স্বাগতা । কি লিখবে? 

দিগম্বর । তার বেচে-থাকা উচিৎ হযনি। কেন সে এত দিন মরেনি-_ 

সে কৈফিযৎট। জানা দবকাব 'আমাব। 

'ব|ঞগযাল।র গুবেশ 

নবকৃষ্ণ। ম| লক্ষ্মী, শোন্লাম নাকি সেই পাঁজি ভাক্তারডা কতকগুলো! 
গুপ্ডো নিরে আইছেলো? তোনারে ভয দিতি? সত্যি নাধ্চি ?. 

স্বাগতা । ভয দিতে নয--অপমান কৰতে। আমার জীবনে আঁমি 

এতখানি অপমানিত হইনি কখনো | 'আঁমাব মত দুশ্চরিত্রা! স্ত্রীলোক 

আপনিও তো 'গাব দেখেননি? আমি আজই আঁপনাব বাড়ী 

ছেড়ে চলে যাচ্ছি । তাহলেই, আপনাদেব কোনে। অশান্তি থাকবে 

না আব--( চোখ মুছিলেন ) 

নখকৃঞ্ক। সেকি কথামা লক্ষ্মী? না? নাঃ তুমি যাযো না। হ্। 

স্বাগতা । "আমি নিশ্চয়ই যাঁবো। 

নবকৃষ্ণ। আব দশটা দিন থাকে, দেখে! বে শাল। ডাক্তাববে আমি কি 

ভাঁবে নাকাল কবি! ওব হাঙ্গার-টাকাব হ্ান্পোট আছে আমার 
কাছে-_মামি ওরে পিষে মারে ফেলাবো--ওর ভিটেয ঘুঘু চরাবো। 

5) ৫ 
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আঁমি ধনকে্টোর বেটা! লবকেষ্ট ! ও আমারে চেনে না? হ-অ-অ- 

স্বাগত! ৷ ডাক্তীরবাবু সঙ্গে আপনার এত সঞ্চাব--হঠাঁৎ কি হঃয়ে 

গেল? 

নবকৃষ্ণ। ও বেটা বদ্মাইস! আজ মামি বুজতি পাবিছি ওর মতলব 
বযেসের কালে আমরাও বদ্মাইস্ ছেলাম, কিন্কঃ ভদ্দব লোকের 

ঝি-বৌবি চিরকলি মা-বুন বোলেই জ্ঞান কবিছি--ও হাবামজীদী 
কোনো বাদ-বিচেখ নাই । তোমার পসন্বন্ধে ও আমার কাছেষ 

কইছে ভ| মুহি-আন। হয না। আজ আমি বুঝতিছি--সে সং 

মিথ্যে । শালাবে আমি একবাব দেখফো। 

দিগন্ধব। ন্নাপনিই বুঝি বাঁডীওনালা ? চমৎকার লোক তো আপনি 

'আপনাঁৰ এ বৈদিক বাংলা, কে|ন্ টোলে পড়ান হয মশাই ? আইজি 
সেখানে কিছুদিন পড়বো । একেবারে 17095010700 ---13010 21৫ 

০1121)10 | বলুন, বলুন, 'মাপনাব কথাই শুনি-- 

নবকৃচ। ইনিই বুলি তৌমাব সোনামী ? এটুটা নাথ! খাবাপ পাগোন 

নিষে গিখেস্থালী কৰা তো কন জালা না? ভঃঃ মান্ষী তোমা 

বেজায নাগোল নেছে-__-তা” আমি বুনতি পাবতিছি। তু 
ঘাবডাঘো না! 

দিগন্ধর। প্রশংসা ক*বলাম বলে, গালাগ।লি সুরু করলেন? বে: 
মজ'ব লোক তো! | 

নবকষ্চ। এ পাগল্ড। হেমাঁবে মার-ধোঁর কৰে নাকি? বেণী বাড়াবাি 

করলি__বাঁধে ফেলানে গুমো ! হঃ, পাগোল-ছাগোলের তো কোনে 

বোদ্বরাত থাকে না? বে-কাধদা ঘাগুতে| দিযে বস্তি পাবে 

নত 
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কওয়া যাঁষ না। আমি চল্লাম--হুমি এটটু--ভা'বে দেহো--হঠাৎ 
আমার বাড়ীডে ছাড়ে যা'যে না । জয়গুরু ! জয়গুরু ! 

প্রস্থান 

দিব্যেন্ু ও মধুময়ের গুবেশ 

দিগন্বর। সত্যিই স্বাগতা! এ ছুনিয! একটা চিডিযাখানা ! আসন্ন 

- আক্ুন মিঃ ফাউণ্টেন পেন 

“একলা আমি বসে আছি 

পথ চেষে আর কাঁলগুণে 

দেখা পেলাম ফাল্গুনে 1” 

এসে! খোকা, কি নান তো তোমার ? মধু--মধু-মধুমধ+ না|? মন 

দিয়ে লেখাপড়া শিখছ তো? লোকে আগে বল্তো-_-"লেখাপড়। 

কবে যে গাড়ীঘোড়া চড়ে €স।” কিন্তু এখন কি বলেজানো? 
“লেখাপড়া কৰে যে গাডীচাপা পড়ে সে।” বুঝলে? ওতে আর 
কোনো লাভ নেই। ইংরেজি লেখাপড়া না শিখে, আমাদের নতীত 
গৌরব-কাহিনী-_সেই রামাগ়ণ আব মহাভারতখানা খুব ভাল ক'রে 
পড়ে ফেলো । তারপর : ফাঁউণ্টেন পেনের মত কতকগুলো চিত্ত- 

চমকপ্রদ বোমাঞ্চকর ঘটনা খেছে নিষে, নাটক লিখতে সুরু করে 
দাও। ভু্ডতে পদ্ণা-কড়ির সুবিধা হোঁক্ খা না-হোক্ থিয়েটারে 

ঘোরা-ফেবার একটু স্থবিধা হবেই--কি বলেন 017. [70811:211 
[১21 ? 

স্বাগত ৷ তুমি বাড়ী ঠিক করেছ ঠাকুরপো ? 
৯৭ 
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দিবোন্দু। হঠাৎ আজই বাড়ী বদলাতে চাইছেন কেন বৌদি? বাড়ীওল! 

আবার কিছু বলেছে নাকি? 

স্বাগতা । না। 

দিব্যন্দধ। তবে? 

স্বাগতা । নে কথা পরে বল্বো। ওগো» তুমি যাও--আব দেবি 
করনা-_- 

দিগথর । ০৭. [1 আঃ ০6 “51811 0০ 19266 ১0015176 

01900101)1 00 [170 ০0198.17 1” 

প্রস্থান 

দিব্যন্ব। দিগণ্বদার মতো আপনাঁবও মাঁথা খাবাপ হল নাকি? 

আজই, এখুনি, বাড়ী বদলাবেন কি কবে? বাড়ী একটা খুজে দেখি 
'আগে__ ছু” একদিন অপেক্ষা ককন--এত ব্যস্ত কেন বৌদি! কি 

হযেছে--বলুন তো? 

স্বাগত! । সেই বদ্মাইস্ ডাক্তীরটা কতকগুলো গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে 

আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান কবে গেছে ঠাকুবপে।! আমি যে 

'আব সহ ক'রে উঠতে পাচ্ছিনে ! (কারদিযা) ওঁর মাথা খারাপ 

খলেই তে৷ আাজ আমার এই অপদস্থতা ! যে আমার পায়ের দিকে 

চেমে কথ। বল্বারও যোগ্য নয়--সে আমান চোখের দিকে চেয়ে-- 

যা”তা ব'লে ঘাধ, উঃ ঠাকুরপো ! আঁমি 'আঙ্গই একবার শান্তাব 
সঙ্গে দেখা কববো-- 

দিব্যেন্দ। দিগম্থরদা কেমন আছেন? ডাক্তারের ওষুধটা বন্দ ক'রে 
9৮ 



চতুর্থ অঙ্ক রীতিমত নাটক প্রথম দৃশ্য 

আনকাঁল উনি একটু ভালই 'আছেন দেখ ছি-_রাত্রেও বেশ 

ঘুমুচ্ছেন। 
বিব্যেন্্ু। শাস্ত। সম্বন্ধে গুব মত কি? 

স্বাগতা । ঠিক বুঝতে পাবছিনে। কোনো! সময সহাহ্ভূতিও দেখি--. 
আবার কোনো! জময় বিরক্তিও দেখি । 'আঁজ তো বন্ছিলেন__ 

তাঁকে একট! কৈফিযৎ তলব ক'বে চিঠি লিখবেন--কেন সে এতদিন 
মবেনি? 

দিব্যন্দু। শান্তা কিন্ত এব জন্তে কেদে ভাসাচ্ছে, আঁজ সে ভযানক 

অন্ততপু । 

স্বাগতা । তা”তে। বুঝলাম ; আমাবও ইচ্ছে--ওকে তাৰ কাছে পৌঁছে 
দিয়ে__-কিছুদিনের জন্তটে দাদাঁব কাছে চলে ঘাব। কিন্তু গুদের 

প্রথম-সাক্ষাতেব ফলটা যে কি দাঁড়াবে তা ঠিক বুঝতে পাবছিনে 
ঠাকুরপো। তাইতো-_সাহস হযনা_ 

দিগম্বরের প্রনেশ 

ওকি! তুমি আবার চলে এলে কেন? 

দিগন্বর । মিঃ 00011051) 1১৩0কে 'একট| কথ! বলতে এলাম । আচ্ছা: 

প্রিষ পেন-নশাই এ কবিতাটা কি আপনার লেখা? আপনায 

কাব্য লিখবার দুঃসাহম কেন হয? আপনি কিজানেন? বি 

লেখাপড়া শিখেছেন আগনি ? .বসন্ষ্টি তো জমিদাবী সেরেন্তা: 

দলিল-দস্তাবেজের মুসোবিদা নয়? যে, কশ্য কর্জখৎ পত্রষিদ. 

হলি 
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কা্যধাগে লিখলেই, একটা কবিতা হয়ে যাবে? জগতের 
বস-সাহিত্যে বৈষ্ব-কবিদেব দান অহ্ুলনীয় _-সে খবরটা কি আপনি 

রাখেন? ) 

“জন্ম অবধি হাঁম রূপ নেহার 

নয়ন না! তিবপিত ভেল! 

সোই মধুব বোল শ্রবণহি শুনন্_ 
শতি পথে পরশ না গেল । 

কত মধু-যামিনী-রভসে গৌঁযাঁযন্থ__ 
না বৃঝন কৈছন! কেল। 

লাখ লাখ যুগ হিযে হিযে রাঁখনু-_- 
তবু হিয়! জুন না গেল। 

যত যত রসিক জন বসে অহুমগন 
অনুভব কাহি না পেখ। 

বিগ্াপতি কহে প্রাপ জুডাইতে” 

লাখে না মিলল এক ।*, 

এ রমেন কোনো! সন্ধান বাখেন মাপনি? 

দিবোন্দু। আজ্জে না। 

দিগম্বব। ( ভেঙাইয়া ) আজ্ঞে া। ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।৮ 

বাঃ! অথচ, কবিতা-পিববাব সখটুকু আছে? রক্ষে ককন 

মিঃ পেন-মশাই, কাব্য-সাহিন্ট্যে আর অনাচার-হৃটি করবেন না 

আপনারা । বুঝলেন? 
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স্বাগতা । ওগোঃ শোনো-শান্তা তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে 

চায়। 

দিগন্থব। কে বলেছে? মিথ্যা কথা । 

ণ্এুই কবেছ ভাঁলো- _নিঠব ! 

এই কবেছ ভালো, 
এমনি করে জদযে মো 

তীব্র দহন আলো ! 
'আমার 'এ ধুপ না পোডালে 

গন্ধ কু নাতি ঢালে 

আমার এ দীপ না জালালে 

দেয না! কু মাঁলো 15 

বুঝলেন পেন-মশাই, অন্তত নবীন্দ্রমাহিত্যেব পৌন্দধ্যটুকু বুঝতে চেষ্টা 
ককন-_তাঁবপব কবিতা! লিখতে সাহস কববেন__ 

“ছঃখের বেশো এসেছ বলে 

তোমারে নাহি ডবিব হে! 

যেখানে খ্যথা তোমারে সেখ! 

নিবিড করি! ধরিব হে! 

আধারে মুখ ঢাকিলে ব্থামী 

তোমবে তবু চিশিব আমি 
মরণরূপে মাসিলে সখা ! 

চরণ ধরির! মরিব ছে।” 
৩৬ 
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' স্বাগতা । ঠীকুরপো. তুমি এখন এখান থেকে যাঁও--নইলে ওর নাওয়া- 
খাঁওযা হবে না দেখছি । 

দিব্যেন্দু। মধুময় গেল কোথাঁষ? 
স্বাগতা । ভিতবে গিষে একটা বেড়ালের সঙ্গে খেলা করছে । তাকে 

রেখে যাঁও না, বিকেলে আমার সঙ্গেই যাবে। 

দিব্য্দু। আচ্ছা-_ 
প্রস্থান 

স্বাগতা । ওকি? ও-ভাবে চোখবুজে ধ্াঁড়িযে বইলে কেন? চলো-_ 
দিগন্থব। বুঝেছ শ্বাগতা? 

মবণ-রূপে আসিলে সথা ! 

চবণ ধরিরা মন্রিব হে । 

স্বাগত! ৷ হ্যা বুঝেছি-_এখন চলো 

দিগম্ধর । তুমিও ওই পেন-নশাষের মত ঘোড়ার ডিম বোঝো! 

স্ব(গতা হাত ধবিয়| টানিযা লইযা গেলেন দিগন্বর 

হাসিতে হাসিতে সঙ্গে গেলেন. 



দ্বিতীয় দৃশ্য 

স্ান--বাজপথ 

কাল- সন্ধ্যা 

দৃগ্ত-_ দিব) ও মুলত ঢ'দিক হইতে ঢ'জন গাসিযা হঠাৎ সন্খুপীন হইলেন 

কুহৎ | (থম্কিযা) একটু দীভান দিব্যেন্দুবাবু! 'আপনাঁধ সঙ্গে 

'আম|ব গোটাকত কথা মাছে। 

পিব্যন্দ। কি বলুন? 
ম্ুজৎ। দেখুন, ছ*মাঁস পথ্যস্থ আঁমি একটি গধস। না নিযেও প্রফেস- 

মন্তরমধাীবকে চিকিৎসা কবেছি- তা” আপনি জানেন। নিজেব্ 

পব্মাত্বীয জ্ঞানে -%107006 ০911এ ছুটি বেলা হাধেব বাড়ীতে 

যাতাযাত কবেছি। তাব পুবস্কাব ব্বব্প আপনা বোরদি যে আগ, 

মামাকে 'অপমান কবেছেন-__তাও বোধ হয আঁপনাঁৰ অঙন্জীন 

ন্ইে। 
দিব্যেন্দ। আছে না, সামি সে সব কিছুই ক্লানিনা। তবে বৌদি- 

মুখে শুননাম--আপনিই নাকি কতকগুলো গুণ্ডা নিষে-_ ! 
নুহ | তা” তো বটেই। স্বতঃপ্রবৃন্ত হযে 918019/ট1 58৮০ কে 

কবে দ্িযেছি কিনা, এখন তে তাইই বলবেন? যাঁকগে, আমা; 

তাঁতে কোনো! দুঃখ নেই। প্রফেসব ম্ুমদাবেব স্ত্রী স্বাগত! দেবী 
১০৩ 
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আমি তথাপি খুব শ্রদ্ধা করি। তবে, আমার মনে হয-_-আঁপনিই 
বোধ হয় আমার সম্বন্ধে তাকে একটু-- 

দিব্য্দদ। আমি? 
নুহৎ। আজ্ঞে হাঁ, আমার বিশ্বীস--তবে। হতে পাবে 'আমাব বিশ্বীসটা 

তুল! আঁচ্ছ জিজ্ঞাসা কবি-__মিস্ বুলবুলকে তো৷ আপনি চেনেন? 

স্বাগতা দেবীর সঙ্গে কি তাঁৰ কোন সন্বন্ধ আছে? 

দিব্যেন্দু। না। তবে মিস্ বুলবুল একজন সন্ত্ান্ত ভদ্রবরে মহিলা 

উচ্চ শিক্ষিত ! 

নুহ্ৃং। হ্যা, সেদিন বতটুকু আলাঁপ-পরিচয হল, তাতে তাঁই বলেই 

মনে হয়। বেশ 01১00-0766 1 ০810 19015011011 ! 

এ যেদে।র প্রবেশ 

[যেদো | বাবু! মা-ঠাক্রুণ আপনাকে ডাক্ছেন। 

দিব্ন্দু। যাচ্ছি-_ 
যেদের প্রস্থ ন 

আমাঁব সঙ্গে মার কোনো কথা আছে আপনার? আমি এখন 

আস্তে পারি? 

সহৎ। 'আপনি সিগারেট থেয়ে থাকেন ? 

পিগাবেট বাহিব কর্সিলেন-_নিজেও একটা ধরাইলেন 

ঈব্যন্দু। আজে না। 

₹হৎ। দেখুন? সেদিন মিসেস্ মন্জুমদীরের হাত থেকে ও-ভাবে চুড়ি 
১৩৪ 
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ক'গাছ। চেষে-নেওমা৷ আমার পক্ষে খুব অভদ্রতা হযেছিল। কিন্ত 

কেন যে হঠাৎ সে কাঁটা কবে ফেল্লাম তা ঠিক বুনে উঠতে 

পারলাম না। যাঁক্ আপনি মিস্ বুলবুলকে একটু বলবেন তিনি 
যেন সে জন্তে আমার সম্বন্ধে কোনো! অন্যায় ধাবণ! না করেন। 

দিব্যেন্দু। যে মাজে, বল্বেো। 

যেদোর প্রবেশ 

যেদো। মাঠাঁককণ একবাবটি আপনাকে ডাক্ছেন। এখুনি--বিশেষ 
দবকাঁশ-___ 

দিবোন্দ। তারে আমি এখন মামি ভাঁক্তারবাবু! নমস্কাব। 
প্রন্থ।ন 

স্থহৎ। শোন্ যেদে! ! তুই একটা কাঁজ করতে পাঁখিস্? 

বেদো। কি ভাক্কাব বাবু? 

সুহৎ। তোর মাঠাঁকৃকণ 'আব দিবোন্দুবাব 'ণখন কি মালাপ করেন__ 

'্াঁড়ি পেতে শুন্বি। তাব পব সে কথাগুলো সব আমাকে এসে 

বল্বি--বুঝ্লি? একটা সিগাবেট খাবি? এই নে। তোঁব 

চেহারাটা তে! বড্ড খাবাপ হযে গেছে--দেখি তোৰ হাঁতটা-_ 

নাড়ী দেখিনেন 

বুকটা দেখি? ( টেথেক্সোপ লাগাইযা বুক পরীক্ষা! করিয়া!) তোর 
বুকের অবস্থা তে! ভাল নয ! হঠাঁৎ মারা যাবি যে! 

যেদো। আর্যা বলেনকি? আঁপনান পাঁষ পাড় ডাক্তার বাবু আমাকে 

বাঁচিযে দিন--আমি ছাঁড়। আমার বৌষের আর কেউ নেই-__ 
৯০৫ 



চতুর্থ অঙ্ক রীতিমত নাটক দ্বিতীয দৃশ্য 

নুহৃৎ। তুই একটা কাজ করিস্--একটু বাদে, আমাব ডিম্পেনসারিতে 
গিযে আমার সঙ্গে একবাবটি দেখা কবিস্-কিছুদিন ওষুধ খেলেই 

বুকের দোষ ভাল হযে যাবে-_ 

যেদো। যে লাজ্ঞে। 

স্ুহং। এখন যা, তোর মাঠাক্রণ আব দিব্ন্বাবু কি কথাবার্কা 

বলে--আড়ি পেতে শুনে আয়। তারপব 'আামাঁব ডিন্পেনমারিতে 

যাস্-মাঁজই তোকে ওষুধ দেব! 

যেদো। যে আঙজ্গে_- 

ঘেদের প্রস্থান 

অন্যদিক দিযা হুগতের প্রস্থ।ন 



তৃতীয় দৃশ্য 
স্থান--গোপীবল্পভের মন্দিব 

কাল- সন্ধ্যা 

 দৃগ্ত-_আরতি হটাতছিল। আরতি অস্তে সকলেই দুগলমুর্তিকে প্রণাম করিয়। চলিয়া 
গেল । ভিখারী নাচিযা ন।চিযা গাহিতেছিল--মলিন পটবশ্ব-পরিহিত! বুলবুল একপার্শে 
নসিব! শুনিতেছিল 

গান 

কুল গেল ম।ন গেলরে আমার 

ক।লার দেশ! পেলাম কৈ) 

ঘর ছেডে আজ বাইরে এসে-। 

পথের পানে সৈ চেয়ে রে। 

আমার কাচা সোন।র জপুম-আ।ল। 

ওরে, কাল।র ন্বালাঘ হলরে কাল! 

কাল! আমর জপের মালা-_ 

আমি, বাঁচবো ন! নৈ কাল! বৈ! 

দিঝ্ন্দুর প্রবেশ 

বুলবুল । আসন্ন দিব্যেন্দুবাবু _এখানে তারা কখন 'আস্বেন ? 

দিব্যন্দু। এখুনি আম্বেন। কিন্তু খুব সাবধান, তুমি একটু আঁড়ালে 

থেকো, দ্রিগন্থবদা যেন তোমাকে দেখতে না পাঁন। 
১৩০৭ 
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বুলবুল । নাঃ না, আপনি সে ভন করবেন না। দুরে ধ্াড়িয়ে আমি 

শুধু একখাব তাকে দেখবো! সাত বহর! দিব্যেন্দুবাবু, .সাত 

বছন আমি তাকে দেখিনি-_শুধু একবাবটি তাকে দেখবার জন্যে 

আমার প্রাণট। বড্ড অস্থিব ভমে উঠেছে! উঃ আমাএ সেই দাদা! 

'আমি তাকে একবাবটি দেখবো--( কাদিল ) 

দিবোন্দ। কেঁদনা বুলবুল! শুধু তুমি তাকে দেখতে চেষেছ বলেই, 

আমি বৌদিব সঙ্গে পরানশ করে এই ব্যবস্থাটি কবেছি। কিন্ত 
দিগন্ববদ। বেন তৌনাকে দেখতে না পান্বা চিন্তে না! পাবেন-_- 
সে বিষষে তুমি খুব সাবধান থেকো । বৌদিও যেই কথা বল্ছিলেন। 
ওই যে তারা এদে গডেছেন-__ 

বুলবুল ঘে|ম্টা টানি! মুখ ঢাকিযা ফেলিল--একপার্থে সরি! ঈাডাইল 

স্বাগতা ও দিশখরের গুবেশ 

স্বাগতা । (গলবন্ত্রে মন্দিব ছ।বে গ্রণাম কবিপ) ওকি চুপটি ক'রে 

দাড়িযে বইলে কেন, একটা প্রণাম কখে--? 

দিগন্বব। কাকে প্রণাম কববঝো? 

ত্বাগতা। ওই ঠাকুবকে ! ঠাকুর তোমাৰ অন্থুখ সেরে দেবেন। তোমার 

'অস্থথ সেবে গেলে আমি গুকে একশো সোনার তুল্সী দিযে 

পূজো দেব! 

দিগন্ঘর। (হাপিয়া) তাহলে 'নাপাতত তোমার ঠাকুবকে তুমি ছুটি 
লোঁভ দেখাচ্ছ স্বাগতা ! একটি এই দিগম্বরের গ্রণাম, "মার একটি 

তোমার একশে! সোনার তুলনী ! তোঁমাব ঠাকুরটি নিশ্চপই এত বড় 
১৬৮ 



ুর্ঘ অঙ্ক রীতিমত নাটক তৃতীয় দৃশত 
ছুট লোভ সাম্লাতে পাঁববেন না, 'অতএব আমাকে বোগনুক্ত 
কববেন। এবং এ খিবধষে তুমি নিংসন্দেহ। র্যাৎ তোঁমাব-_ 

আমাঁব মত ঠাকুবটিবও বোঁভ "আাছে, মোহ মাছে, মদ মাছে, 

মাৎসর্ধ্য আাছে-+কি বলো? এই কথাই তে। তুমি বল্তে চাও? 

স্বাগভা । লক্ষমীটি আাঁমার, ঠাঁকুর-দেবতাঁকে অশ্রদ্বা কন না। চলো, 
ঠাকুবকে একটা প্রণাম কবেই আমব! গঙ্গাব ধাবে নেডাঁতে যাই । 

দিগন্বর। আমি কাঁকেও শ্রদ্ধা কবছিনা স্বাগতা! তোমাকে, 
তোমাৰ ওই ফাউন্টেন পেনকে, পুকতঠাকুবকে, আব তাব ওই 

গোপীবল্লভকে) 'আমি আমার আস্থরিক শ্রন্ধ। জানাচ্ছি! তবে আমার 

অশ্রদ্ধাব বিষষ হচ্ছে_ঠকুবদেবত। নিষে তেমাদেবক এই 

ব্যখনাদারীটা! আমি কিছু দিলে, তবে তিনি মনকে কিছু 
দেবেন--ওই নিশ্চশ প্রস্তবখগ্ডেব উপব ভে'মবা থে মাড়োয়ারীত্ব 

'শাবোপ কবছ, তাতে মানব বিশেষ আপন্তি াছে। 

দিব্যে্দু। দিগঞ্ধবদ।! বৌদিব "্ন্গবোঁধেই না হণ একবান মাথাটা 
নোযাঁন_-ঠাকুবকে একটা প্রখাম ককন? 

দিগন্ধন। 91106 011) 11)0-5৩152 1 ঠাকুনেৰ কাছেই হোক্, সাব 

মানুষেব কাছেই হোক, কোনে কাধোদ্ধাবেব মতলব নিযে কারো 

কাছে মাথ! নোযাতে আখি পাবি না। তোগাদেব মত হাঁচ্লা 
কুকুন-শোোল যাবা ভাঁব। গঁবে-__প্রকেসব দিগন্থব মজুমদার 

পারেনা ।, 

পিব্যন্দু। আপনি কি বে চান_ঠাকুব-বেবতা কিছু নেই? 

দিগন্ধব | কেন মামাকে বকানছন প্রিব পেন মশাই? ঠাকুব-দেবতা 
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আছেন--কি-_েই। সে সম্বন্ধে আমি সকাল-থেকে সন্ধা! পর্যযস্ত 
আনর্গল বকৃতে পারি। কিন্ধ তাবুৰ্বে কে? আপনিও বুঝবেন 

না, বা আঁপনাব বৌদিও বুঝবেন না। বুঝতো বে-সে তো আমাঁব 
কাছে থাকলো না। তাব 1.1095101 ০01190100517035 ছিল । এত 

দিন অমাব কাছে থাকলে মামি তাকে মাছ্ষ কবতে পারতান। 

€]১1157195000129 01 ১1 ন।মে যে বইখান! আমি শিখছিলাম-_ 

শান্ত! কাছে পাকলে এতদ্দিন তাঃ নিশ্চঘই লেখ! হযে যেত ! 

পুরোহিত। (ক্রন্বভাঁবে ) আপনি কি হিন্দু? 
দিগন্থব । ৯0 (১৫ ! কেন, নে বিষধে আপনাব কোণে! সন্দেহ উপস্থিত 

হযেছে নাকি ? 

পুবোছিত। আপনি ঠাকুব-দেবত। মানেন না কেন? 

দিগন্ধর। কে বলেছে আঁপন।কে -_মমি তাদেন অনান্ত কি? 

পুবোহিত। তা"হলে ওই যুগন-ুর্তিকে একটা প্রণাম করতে আপনাব 

'শাপন্তি কি? 

দিগন্গব। কোন! আপত্তি নেই। তবে 'অমতী স্ত্রীও তার স্বামীকে 

ভল্ভিভবে প্রণাম ক'রে থাকে । অতএব গিজ্ঞাসা কবি-নোক- 

দেপানো! পতিভক্তিটাই কি স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীপনার একম।ত্র 

নিদর্শন? শুঙ্ন 101 1450190101 আপনি যে এক শত মোনাব 

তুগ্পীন লোভে অতান্থ উতকন্তিত হ'যে উঠেছেন_ত। আপনাব 

ভাগে জুটুবে না-কাবণ মানার এ ৰোগ সারবে না! 

গুবোহিত। কেন সাঁববে না, গোপীবলডের কুপ। হ'লে নিশ্চয়ই 

সারবে । 
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দগন্বর । আপনি তো! জানেন না 01 1.০০192£0 1 আমার বুকেব 

ভেতর কেন জ্বলে যায? এতটুকু ছোঁট্রো একট। মেষেকে নামি 
বুকে ক'রে মানুষ করেছিলাম । আমাবি বুদ্ধির দোষে আমি তাঁকে 

হারিমেছি । তাঁন কোনো দোষ নেই-কোন দোষ নেই 

অবগু6ঠতা বুলবুল হঠাৎ ছুটি অ|সিয] দিগম্বরের প1-ডটি 

চপিষ৷ ধরিল- পায়ের উপর টিপ. করিম! 

একটা! প্রণ।ম করিষা চলি! গেল 

কে? কে ও মেষেটা? আমাকে কেন একট! প্রণাম করলে 

তুমি? 

ধব্যেন্দ। (হাসিনা) আপনি এদিকে আহ্গনঃ ও একটা পাগলী! 
এই মন্দিবেব আশে-পাশেই ও থাঁকে। শাশ্ধ্য স্বভাব ওর 
দিগথবদা ! নতুন মানুষ দেখলেই ও তাকে একটা প্রণাম না কবে 
ছাঁড়েনা। ওব বুদ্ধিটাঁও ঠিক আপনাব মত! ওই হ্রাকুর-দেবতাকে 
প্রণাম-করাটা বোধ হয প্রণামেব অপব্যয বলে মনে করে। 

মান্ষকেই প্রণীম কবতে ভালবাসে |, 
[দগম্বর । তাই নাকি? তোমাদের মত স্বুদ্ধি ওর নেই__-আমারই মত 

বোকা? বটে? কিন্তু ওর হাত দুখানা যেন মবা-মানুষের মত 

ঠা! বুঝেছ স্বাগতা ? মামাব পা ছু'খান! চেপে ধবেছিল-- 

বেন একেবারে বরফ ! পাগল বলে বোধহুম ওর অ।আীধন্বজন ওকে 

বাড়ী থেকে তাঁড়িযে দিষেছে? ওকে খেতে দেয় কে? 

ঈব্যন্দ। একট পেট! ভিক্ষে-শিক্ষে ক'রে দুএকটা পয়সা পায়-_ 
১১১ 
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তাতেই চলে যাষ-_-বৌবা কিনা; তাই লঙ্জায় মুখ ঢেকে থাকে-_ 
কাউকে মুখ দেখা না। 

দিগম্বব। বোবা? তাহলে বৌধছম একটা পমসার জন্যেই ওভাবে 
আমার পা"দুখানা চেপে ধরেছিল! তোমার কাছে পযসা আছে 

স্বাগতা? একটা পয়স৷ দাওনা--ওকে দিযে আসি-_ 

স্বাগতা । ( একটা টাঁক। দিলেন ) 

দিদম্বব। একি? একটা টাক দিলে কেন? 

স্বাগত। | টাকাটাই দিমে এসো-_ 

দিগন্বব। কেন? না, না, ভিক্ষুককে একট! পয়সায় বেশী দিতে নেই। 

টাকা দিলে হযতে। আমাদের গেছু নেবে--বড়লোক ভেবে একেবাবে 

বাভীতে গিসেই উঠবে-_ তাঁর চেষে একটা পয়সা দাও দিযে 

আনি। 

স্বাগতা । পয়সা নেই! ওগো; আব দেরি করন!-টাকাঁট। দিযে 

শীগগীর চলে! একটু গঙ্গাব ধানে বাই--এখানে বড গরম--আমি 
'মার টিকৃতে পাবছিনে ।_ 

দিগন্থর। তাহলে 'মাব একট। টাক! দাঁও-__. 

স্বাগতা । কেন? 

দিগগব | [1 1.001010কেও একটা টাকা দেওযা দরকাঁন! 

দেখ ছনা কি ভাবে তাঁকাচ্ছেন? 'আমবা চলে গেলে, হয়তো মেষেটার 

হাঁত মুচড়ে টাকাটা কেড়ে নেবেন__ 

টাক। লইবা গ্রথমে বুলবুলের কাছে গেলেন 
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তুমি আমার পা ছু*খানা চেপে ধরেছিলে কেন? ভিক্ষে চাও? 

এই নাঁও-: 

বুলবুল লইল 

এই নিন্ 11. [6090৭ আপনাকেও একটা টাকা দিচ্ছি-_কিস্ত 

খববদার ও মেষেটার টাঁকাঁটা কেড়ে নেবেন না! যেন? 

পুবোহিত। আম।ব ঠাকুবকে যে প্রণাম করেনা, তাৰ টাকা আমি 
স্পর্শ করিনা । 

দিগঞ্থর । প্রণাম করবে আপনাব ঠাকুরকে? তিনি আমার প্রার্থনা 
পূর্ণ কববেন ? 

পুরোহিত । নিশ্চযই করবেন--আমাধ ঠাকুব যে জাগ্রত ! 

|দগম্বর। জাগ্রত? বলেনকি? ঠাকুর! সত্যিই কি তুমি জাগ্রত? 

তাহলে আমার তে মন্য কোনে! প্রার্থনা নেই ঠাকুব--মাঁমাব 

একটি মাত্র প্রার্থন৷ _বেখানেই থাকে আমাঁব শান্তা যেন স্থখে 

থাকে! অবুঝ ছেলেমানুষ হঠাৎ একট! তুল ক'বে ফেলেছে- 

একথাটা আর কেউ না জান্লেও তুমি তে। জানো ঠাকুর! সে 

অপরাধের জন্তে তাকে কোনো শান্তি দিওনা! |. 
শ্রী 

' দুরে মন্দিব সোপানে বুলবুল হঠাৎ একটা! যন্তণাধ্বনি 

কগিয়া মুচ্ছিত হইল 

দিগন্ঘর। ওকি! ওকি! কি হল ও মেয়েটাব_-. 

স্বাগতা । (কাঁদিয়।) কিছু নাঃ তুমি চলো এপান থেকে শীগশীর 

চলো-__ 
১১৩ 
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দিগন্ধব। মেযেটা ও ভাবে চীতৎকাঁব ক'বে পড়ে গেল কেন? 

দিব্যেন্থ। বলেছি তো ও একটা পাগলী !. 
দিগম্ধব। আমি একটু দেখে আসি, ওকে? 

স্বাগতা । নাঁ, নাঃ তুমি চলো-_ 

দিব্যেন্দ ও শ্বাগতা ট।নিযা লইয়! গেলন 

পুনোহিত। মেখেটি যেন মুচ্ছিতা ভযষে পড়েছে বনে মনে হচ্ছে 
ওগো বাছ।। শুন্ছোনাঃ সণ্ঞ নেই_্যাপাৰ কি? 
কিছুই তো বঝতে পাবছিনে-এখন কি কবি? কাউকে তে 

দেখছিনে-__ 

প।ঞাবী এইড ব্রবেশে বসন্তের প্রবেশ 

বসস্ত | দেখিষে--এ লেড়কীকে হাম্ পহ্ছান্তা হ্ায-_-এ এক্ট! বাঙ্গালী 
বাবুকা বহিন আছে-হাঁম জান্ঠা হায। আপ. ঘবমে বাইযে-_ 

হাম ইন্কে। লে বাতা হায! 
পুবোহিত। তুমি একজন মোঁটব ড্রাইভাব__? 
বসস্ত। জী! 
পুবোহিত। তোবাৰ নম্ববটা দাও-_ 

বসন্ত একটুকুর| কাগজে তাহার নম্বর দিল 

পুরোহিতের প্রস্থ!” 
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বসম্ত। বুলবুল! বাত্তির অনেক ভবে গেছে-_এখন চলো! তোমাকে 

বাঁড়িতে পৌছে দি-_ 
বুনবুল। নাঃ না আমি কোথায'ও যাঁবো না। এই ঠাকুরের দরঙ্গায় 

মাথ| খুঁড়ে মববো। দাদা! 'আমাব দাদা! আমাব সেই স্নেহময 
দাঁদা আজ উন্মাদ__উঃ-_ঠাকুব ! 

[দিতে লাগিল । ' 
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গরম অন্ধ 
প্রথম দৃশ্য 

স্থান__ বুলবুলের কক্ষ 
কাল-_-অপরাহ্ধ 

দৃশ্ত-_বুলবুল বদস্তকে একজন পাঞ্জাব ড্রাইভার সাজাইভেছিলেন। বসন্তের ভাতে 

লোহার বালা, মাথায চুল ও চিক্শী, শাষে পাঞ্াবী খাকী পোমাক 

বুলবুল । এ-ভাবে পাঞ্জাবী ড্রাইভার সেজে ' আব কতদিন লুকিষে বাঁচবে? 
বসন্ত। যে কদিন বাচতে পাঁবি। | 

বুলবুল। শুনেছি নাকি পুলিশের কাছে ভ্রাইভাধদেব ফটো! থাকে? 

বসন্ত। হ্্যাথাকে। 

বুলবুল । তোমাৰ ফটো আছে সেখানে? 
বসন্ত। আমাব ফটে। কেন থাকবে? পাঞ্জাবী মানদিংহ ড্রাইভানের 

ফটে। আছে। 

বুলবুল । তা” কেমন কবে সম্ভব হ'ল? 

বসন্ত । টাঁকা হুষ্লে মবই সম্ভব হয বুলবুল । দিব্েন্দু মদ্দি শত্রুতা না 
কবে, তালে ধবা দিযে বেচে আঁস্তেও পারি অনানাসে | 

বুলবুল । দিব্যেন্দুনাবু বলেছেন, তিনি 'মাব কোনে। শক্রভা করবেন না। 

ডাঃ সজখ দরজায় দড।উযা একটু কাশিশেন 

বদ প।শের ঘরে লুাইল 
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বুলবুল । কেঃ কে ওখানে? 

সহ | আজে আমি। 

বুলবুল । আপনি কে? ও ডাক্তাববাবু? আঁন্ুন। আচ্ছা ডাঁক্ঞারবাবুঃ 
আপনি সন্ধ্যার পবে ছাড়া অন্ত সমঘে আসেন না কেন, বলুন তো? 

সেদিন বলে গেলেন, সকালে এসে টাক নিমে যাঁবেন_-কই --আব 

ঠে1। এলেন না এদিকে ? ৃ 

সু্ং। সকালে ফুনন্ৃৎ হযে উঠে না । ভোঁব পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা 
মবধি-_ এত কল ম্যানেজ কবতে হয বে--সময-মত ম্নানাহাঁর 

করাট।ও সন্তব হযে 'ওঠে না। 

বনবুল। মগ্গ্যে গাতটাশ পৰ আপনাধ আব কোনো কল্ থাকে না 

বুঝি? আাপনান রোগীবা! দেখছি সবাই খুব ভদ্দব লোক ! সন্ধ্যার 
পরেই সুস্থ হযে এদিক-ওদিক বেরিমে পড়েন? 

মহৎ । আজে না। কথাটা আপনি ঠিক বু তে পারছেন না। 

বুলবুল । বুঁঝিধে বলুন একট__ 

মেঙ্গফের ঙিতর হইঠে বিলটা লই! আপিল 

পৃহত। ওটা আমার একটা! 1১10910১১19151 50010, 07 [01111011913 

আমি আর সন্ধ্যাৰ পরে 0৪1] 90৮17 কৰি না । 

বুলবুল। সেই কথাই তে। বল্ছি--0% 1১:001010 আপনা রোগীরাঁও 

সন্ধ্াব পবে সুস্থ হয়ে ওঠেন। যাক সে কথা। আপনি এখন 

আন্মন। বিটা আপনি দিব্যেন্দুবাবৃকে দেবেন_-তিনিই 125 8 

কববেন বলেছেন- এই নিন্-- 
বিল ফিরাইয] দিল 
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স্থহং। সে কি কথা বলছেন আপনি? দিব্যেন্ুবাবু কে? আমি 

তাকে চিনিনা! । 

বুলবুল । আমাকেই বা এত বেশী চিনে ফেল্ছেন কেন? [€ 15 1770 

115 [১9150100] ৫০10? তবে, বল্্তে পাবেন, আমার অনরোধেই 

আপনি সেদিন চুড়ি কগাছা৷ ফিবিষে দিযেছিলেন। কিন্তু এখন 

তাবাই-_-আপনার বিল্ অস্বীকার কবছেন বলে, আমি টাকাট। 
দিতে পারছি নে। আপনি আপনাব বিলেব উপর ম্বাগতাদেবীব 

স্বীকারোক্তি লিখিযে আগুন আমি এখুনি টাক! দিষে দিচ্ছি। 

মুহং। চুড়ি ক”্গাছা! তো আমি সেদিন হাতেই পেযেছিলাম__শুধু 
আপনার অন্থুরোধেই-_ 

বুলবুল । ও লঙ্জাকব কথাট! 'আর বল্বেন না। কোন ভদ্রমহিলার 
560012701)0 আঘানতত ক'বে-_ও ভাবে টাকা-আদায-কবাট। 

আপনার পক্ষেও খুব শোভন হ'ত না। তিনি তে। সাগ্রহে ও সরল 
, মনে চুড়ি ক'গাঁছ। খুলে দেননি ? 1৮ ৮৮5 100 09 010 ৮৩71517058 

01 1101 1১0৯1610179 1780 5170 001110 106 11011) 0910 01786, 

1 0100 00 58৮০ 070 5110190101 01015", 

স্ুহৃখ। বুঝেছি । বাই-দি-বাই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি__ 

আপনার ঘরে ঢুকবার সমধঘ দেখলাম--এখানে একজন পাঞ্জাবী 

দাঁড়িয়ে নাছেন। আব আপনি তাব গায়ে হাভ দিয়ে কথা বল্ছেন। 

হঠাঁৎ তিনি গেলেন কোথায়? 

বুলবুল । কেন, কি দরকাঁব আপনার ? 

হহ্বৎ। আপনি একজন বাগালী-স্ত্রীলোক, আপনার ঘবে পারা 
১১৮ 
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পুরুষলোক দেখলে বিন্ময বোঁধ হয কিনা, তাই জিজ্ঞাস 
করছি। 

বুলবুল । আমি যে একজন বাঙালী স্ত্রীলোক তা” 'আাপনি কি করে 

জানলেন ? কপালে লেখ আছে? 

গৃহুৎ। আপনি কি পাঞ্জাবী? 
বুলবুল । বাগালী না-হলেই পাঞ্জাবী হতে হনে? বাঁ 'আপনাব লজিক 

তো খুব চমৎকার ! 

ুলৎ। তবে আপনি কি? 

খুলবুল। কেণ, আমার 2010708110/ জান্বাব জন্তে এত 11001- 

১10%৩1)০৭5 কেন আপনার ? মৌটের উপব জেনে বাখুন_-মামি 

সে বাঙালী-মেযে নই--যে একটু চে!খ রাঙালেই কেদে ফেলে-_ব 

লঙ্জা-মানের ভয়ে হাতেব চুড়ি খুলে দ্ে। 

মুহা । আপনি বোধ হয যুযুৎস্থ জানেন ? 

দলবুল। থাক্, আব বদিকতার 'প্রযোজন কি? 'আাপনি 'এখন নান্ুন 

_-নমন্বাব। ভাক্তারবাবু, আমি মনেক কিছু জানি। 

সুহৎ। বেশ! প্যাজপমজাব ছুইই হুল দেখছি-_-মাঁসি ত1”হলে - 

নমক্কার_ 

প্রস্থ(ল 

শসশ্থের প্রবেশ 

বসম্ত। কে ও লোকটা? 

বুলবুল । একটা বদমায়েস--তুমি এখুনি বেরুবে নাকি? 

বসন্ত। হ্যা] । 
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বুলবুল। কোঁথায যাবে? 

বসন্ত । কলকাতাঁব বাইরে । 
বুলবুল । কবে আম্বে আবার ? 

বসন্তভ। কি কবে ব্বো? মাসখানেকের ভেতরই হঠাৎ এসে উঠবো 

একদ্দিন। সত্যি বুলবুল, তুমি আমাব বাঁচবাঁব আগ্রহট| অত্যন্ত 

বাড়িসে তুলেছ-_দিব্যন্দু বদ্দি আমাকে ক্ষমা ক'বে, 'আমাব বিরুদ্ধে 

আর কোনো! চেষ্ট। না কবে তাহলে আমি নিশ্যই বাঁচতে পারি। 

বুলনূল। তিনি 'আগাকে প্রতিশ্রতি দিযেছেন_-তোঁমাকে আব বিপন্ন 

কববেন না। 

বসন্ত । বিশ্বাস কবতে পারছিনে। সান্বনাকে যেসে কত ভালবাস্তো 

তাতো তুমি জানো না বুল্বুল! জান্লে তুমিও বিশ্বাস করতে 

পাবতে না। 

বুলবুল । আমি জানি- সবই শুনেছি তীর মুখে । তবু মামি বল্ছি-তিনি 

তোমাকে নিশ্চযই ক্ষমা করবেন। ওই যে, দিন্যেন্দবাবু আসছেন-- 

বসম্ত। আমি লুকুই__ 
বুলবুল। না। 'মামাব সামনেই কথাটা পবিষ্কাব ভাবে আলোচনা 

কবো-_তাঁব মতলবটা বুৰে নাঁও-_প্রাণট] নিষে এভাবে আর কত- 
দিন লুকোচুরি খেলবে? 

দিবোন্দুর প্রবেশ 

'আন্ুন দিব্যেন্ুবাবু--মধুময কই? 

দিব্ন্দ। বৌদির কাছে রেখে এসেছি । বাঁঃ বেশ পাগ্তাবী সেজেছ 
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বসন্ত! “মেক-মাপ৬ এব মাষ্টাব তুমি ! কিন্তু, এভাবে আব কত- 
দিন শীস্তি-ভোগ কববে? ধরা দিষে, বেচে আস্বার চেষ্টা করো 

বসন্ত । তুমি কি আমাকে বাচতে দেবে দিব্যেন্দু? 

দিব্যন্্ু। মরতে দিযে তে। কোনো লাভ নেই সাস্বনা আর ফিরে 

আঁস্বেনা। মিছেমিছি আর কেন? 

বসন্ত । 'আঁনি তোমাঁব কাছে অন্যান্ত অপবাধী ! 

দিব্যেন্দ। থাক্ থাক্ বসন্তঃ সে সব পুবাণো কথ! ঘেটে, কেন আর 

মানসিক অশান্তি বাড়াও ? আমি তোমার কাছে কতর্দিন-_ 

সান্বনাৰ কথা জিজ্ঞাসা করেছি--ত্রমি বলেছ «স ভাল 'আছে -. 

মাঝে মান তুমি তাঁব সঙ্গে দেখা কবছ--নিযমিত ভাবে টাঁক। 

প্সাও পাঠীচ্ছ” ॥ এদিকে সে তোমাৰ ভিটেব উপর অন্নাভাবে। 

বন্ত্রাভাবে, পড়েছিল-_- কত কষ্ট পেষেছিল ! কেন 'নামাকে এতখানি 

প্রতাঁবণা কবেছিলে বসন্ত? একটু জান্তে পারলে- প্রাণাঁধিক 

ছোট বোনের মত আমিই তাব ভরণ-পোষণেব দাষিত্ব গ্রহণ 

কবতাম-_শামার মেআব কেউ নেই? কেন তুমি আমাকে সে 

সুযোগটুকু দিলে না? 
বসন্ত। আমাকে ক্ষমা কবে! দ্িব্যেন্্ ! 
দিব্যন্দ। তুম তো জানে না বমন্ত। এক মুঠো অন্নের জন্যে আমি 

সান্বনার কাছে, কত খণী! কতদিন সে আমাকে গোপনে খাবার 

এনে খাইযেছে। আব,» আমার হাতে টাঁকা-পযস! থাকৃতেও-_-সে 
অনাহারে শুকিয়েছে--মামি একটু জান্তেও পারিনি । 

বুলবুল। আপনিও তো একটু খোঁজ নিতে পাঁরতেন্__ 
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দিব্যদ্দু। সে ছিল পরস্ত্রী। তাঁর সঙ্থন্ধে ততখানি আগ্রহ প্রকাঁশ 

করতে আমি দ্বিধা বোধ করেছি। আজ বুঝতে পারছি-_ 
আমার সে দুর্ববলতাটুকু ত্যাগ কবাই উচিত ছিল। আমি যে 
ভাবতেই পাবিনি, তাৰ মত দেবী-প্রতিমাকে কেউ অনাদব করতে 

পারে। নবকেব মোহ ন্বর্গকে উপেক্ষা কবতে পারে। 

বুলবুল । আমাব উপর অবিচার কববেন ন! দিব্যেন্দুবাবু! 
দিব্যেন্ু। অবিচার নয় বুলবুল । সত্যকে স্বীকার-করার সংসাহস 

তোঁমাবও থাকা উচিৎ । 

বুলবুল । (কাদিযা ফেলিল ) আমার কি দোষ? আমি তে। জান্তাঁম 

না__-উনি বিবাহিত । 

ব্সন্ত। আমিই বল্ছি--কাঁরে! কোনো! দোষ নেই__সমস্ত দোষ আমাব। 

আমি আমার দৌোঁষ-ক্রটি সবই স্বীকীৰ কবছি--তোঁমবা এখন 

বিবেচনা ক'বে দেখোঃ আমাকে আর বাঁচতে দিতে চাও কিনা? 
যদি না চাঁও__-মানি মাজই থানায গিধে আশ্ম-সমর্পণ করবো 

হাঁস্তে হান্তে ফানিকাঠে ঝুল্বো । এ ভাবে বেঁচে থাকাঁব শাস্তি, 
অসহা। 

দিব্যন্দু। না! বসন্ত অ।র প্রযোজন নেই--মন থেকে সব বিদ্বেষ বুদ্ধি 
দুর কবে ফেলেছি। এখন তুমি বুলবুলকেই স্্থী কবোঃ নিজেও 

পবম স্থে ও শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্বাহ করো-_এই টুকুই দেখতে 
চীই। মনে মনে একটা ভ্রান্ত ধাঁব্ণা ছিল আমার জীবনে কোঁনো 

বন্ধন নেই, বাঁধা নেই, এ সংসাবে মামি একটি বিলিপ্ত সন্গ্যাসী ! 
'আাজ বুঝতে পারছি--তোমারদ্দেব চেমেও আমার বন্ধন অনেক 
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বেণী । ছু” ফৌটা চোখেব জল বে সহা করতে পারে না, আখাত- 

দেওয়ার চেষে আঘাত পা1ওযাঁতেই বার আনন্দ সে যদি মমতাকে 

ছাড়তে চেষ্টাও করে--মমতা তাঁকে ছাড়ে না। মা বুলবুলেব 

মুখেব দিকে চ।ইলেই আমান কি ইচ্ছা হয় শুনবে? উচ্ছা হ-_ 
ফাঁসির দডিতে নিজেব গলাটা এগিষে দিযে বসন্তকে বাচাই-_ 

বুলবুল। 'আঁপনি মানুষ নন্ দিব্যেন্দুবাবু 'মাপনি দেবতা । 

দিব্যেন্দু। আমি পশ্ু। জগতেব ঘাত-প্রতিণাতে যে যত বেশী চঞ্চল 

ভ'যে ওঠে, তা পশ্বত্ব তত বেণী! আমি এখন মাসি বুলবুল-_ 

আমার একটা জকবী কাজ মাছে। 
প্রস্থান 

বুলবুল। দিব্য্ব্বানু সত্যিই দেবতা । 
বসন্ত। 'আমি ওকে ছোটিবেল! থেকেই চিনি। শুধু ভয কবিনা, ভক্তিও 

কবি ওকে । 

দিব্যন্দুর পুনঃ প্রবেশ 

দিব্যে্দু। (উৎফুল ভাবে) বুল্ব্ল! বৌদি এসেছেন-_তোমাব বাড়ীতে 
_-তোমার সঙ্গেই দেখা করতে-- 

ব্লবুল। আমাৰ সঙ্গে-__দেখা--কবতে ? ্ 
বসন্ত লুক।ইল 

শ।গত। ও মধুময়ের প্রবেশ 

মধুমম। মা! এই দেখো কাঁকে নিয়ে এসেছি 

কম্পিত বুলবুল স্বাগতাকে একট! প্রণাম করিয| 
অপরাধী ভাবে ঈ্লাডাইয়! রহিল 
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স্বাগতা । শান্তা, তে।র এ বাড়ীতে কট! ঘব আছে? 
বুলবুল । চঢাঁবটে। 

স্বাগতা । তা"হলে পৃথক মার একটা বাড়ী ভাড়া করবাব প্রয়োজন 

কি? তোব এই বাড়ীতে এসেই উঠি আমন।? কি বলিস? 

বুলবুল। বৌদি! - 

কিছুই বলিতে না পারিয। ণাদিতে লাগিল 

স্বাগতা । ছিঃ শান্ত, কাদিস্নে । ধ।” হবাব তাতো হযেই গেছে__ 

(চোখ মুছাইয়া দিলেন ) অনেক কেঁদেছিস্ত। আব কেন? এখন 

আমি থে কথ দ্দিষ্গাসা কবছি-_তাব উত্তব দে। তোঁব কি কোনো 

আপন্তি মাছে? 

বুলবুল । বৌদি! সত্যিই কি তুমি আমাকে এতখানি ক্ষমা কববে? 
আমাকে বিদ্রপ করছ নাতে? সত্যি বলো বৌদ্দিঃ তোমার পা 
পর়ি--আানি তোঁমাব কথা ঠিক বুঝতে পাবছিনে। 

স্বাগন্া। বুঝতে পারছেন না । (মুখ টিপিয়! দিলেন ) স্তাঁকা মেষে। 

কেন এনন কুবৃদ্ধি ঘটেছিল? লাইব্রেপীব সঙ্গে বিষে বসেছিলে, দিন- 
রাঁত বই নিবেই পড়ে থাকৃতে-_-উচ্চ শিক্ষার বড়াই কবতে__ 

অশিক্ষিত বলে আমাদের সঙ্গে কাই বলতে না কী স্থুশিক্ষিতাঁব 

পবিচঘটাই দিষেছ ? অমন মহাঁদেবেব মত দাদার মুখে চুণ-কালি-_ 

ন! দিযে--গলাঁয কেন দি দিলি না শান্তা! ? 

শান্তা । আব তিরস্কাব কব ন! বৌদি! সে পাপের শান্তি খুবই হয়েছে 
--এখন আমাকে ক্ষমা কঝো । 
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স্বাগতা । তোর মুখ আব আমি এ জীবনে দেখবোঁন৷ ভেবেছিলাম, 

কিন্ধু তা” পাবলাম না। যাব মুখেব দিকে চাইলে, "নামার বুকটা 
ভরে ওঠে, যাব মত্যাচার সহ কবেও আমি স্বখ পাই, যাকে ছেড়ে 

ছুটে! দিনও কোথাও গিষে থাকতে পারিনে__শুধু ভাব অগ্থরোধেই 
আঙ্গ আমি তোঁব কাছে ছুটে এসেছি । আমাব যেন মনে হচ্ছে__ 

তোর সঙ্গে দেখা হলেই তার অন্ুখ সেবে যাবে। তার অসুখ যদি 

সারে__তাহলে--আমি যে নরকে যেতেও পাবি শান্তা 
বদিলেন 

শান্তা । বৌদি দাদাকে আমি মুখ দেখাবো কি করে? (কাদিল) 
না, না, দখকার নেই! তোমবা এখানে এসো না--দাদাকে বলে! 

শান্তা মরে গেছে- 

ন্গতা৷ চোঁগ মুছ।ইতে লাগিলেন 

দিশ্যেন্দু ইততিপুব্বেই ঘরে ঢুকিব।ছিল-- 
বসন্তকে সঙ্গে লইযা বাহিরে আনিল 

দিব্যেন্দ। বৌদি! শীন্তাকেই মদি ক্ষমা করলেন, তাহলে আমাৰ এই 
পাপীষ্ঠ বন্ধুটিকেই ব! কেন ক্ষমা কববেন না? পাপীষ্ঠ হলেও বন্ধুটি 

'আমাব খুব উদার ও মহত _কুতী 'ও ক্ষণজন্না ! 

স্বাগতা । ও কে ঠাকুবপে1? 

দিব্যেন্দু। আমান ছোট বেলাব থেলাব সাথী--যৌধনেব সহপাঠী 
তাবপব, আমি নাট্যকাব আর ইনি আমান নাটকেন অভিনেতা : 

অভিনেতা! মান্রেই বহুপী, তা ইনি কথনো বীরেন রাম, কখনে! 

বসন্ত মেন--কথনে মুস্কিল আঁগান-__কখনে! পাঞ্জাবী ড্রাই ভাঁব-_ 
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স্বাগতা । (বিব্রতভাবে ) ঠাকুরপো আমি অনেকক্ষণ এসেছি, তোমাব 

দাঁদা হয়তে! এতক্ষণ ঘুম থেকে উঠেছেন। আজ আঁমি এখন আসি, 
শান্ত! ! পরে আবার দেখা করবো_-নাঁমাঁকে লীগশীব একটা ট্যাক্সি 

ডেকে দাও ঠাঁকুবপো-_-একটু শীগগীব-- 

দিব্যন্টু ও দ্বাগতার প্রস্থান 

শীস্ত। । উ: তুমি 'আমাঁব কী সর্ধন।শ করেছ! আমাকে থিষেটাঁবেও 

নাবিয়েছে!-নইলে আমি বোধ হয আজ তোমার হাত ধরে দাদার 

কাছে গিষে ক্ষমা চাইতে পারতাম-_উঃ দাদা ! 

বসন্ত । আচ্ছা, চলো বুলবুল! 'আমিই তোমাকে তোমার দাদার কাছে 
নিষে যাচ্ছি। তিনি আমাকে খুন কবতে চান, আমার এই 
বিভলবারট! তাঁর হাতে দেব। ক্ষমা করতে পারেন? পায়ের ধুলো 
মাথায় নেব_-এ উৎকঠা! আঁব ভাঁল লাগেনা । পেছনকে সম্পূর্ণ 
মুছে ফেলে স্থমুখেব পথ দেখতে চাই_-নাকে খত দিয়েও বেঁচে 

থাকতে চাই । মার্জনা পাই ভাল-_না পাই এ দুনিয়াকে একটা 

লেলাম দিযে, সবে পড়বো । তার বেণী তো আর কারে! কোনে দাবী 

নেই গামার উপর ? 
শান্তা । ( ভীতভাবে ) না না, ও রিভলবাব তার হাতে দিলে, হয়তো 

তিনি--হয়তো! কেন, নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে গুলি কববেন। 
বসন্ত । (হাঁসিয| ) বুলবুল ! বেঁচে থাকা 'আঁর মরে-যাওযাঁর মধ্যে যে 

কোনে পার্থক্য আছে--তা” আর আজ আমি বুঝতে পারছি না : 

চলো-_-আজই--যাঁবো- _এসো-_আ$-এসো-- 
টানিয়। লইয়া যাইতেছিল 
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পঞ্চম অস্ক রীতমত নাটক প্রথম দুষ্ট 

দিব্যেন্র প্রবেশ 

দিব্যন্দ। ( বাঁধাদিযা ) কোথা যাচ্ছ বসন্ত ? 

বসন্ত । প্রফেসর মন্ত্রমদারের কাছে? 

দিব্যেন্দ। ছিঃ! শুধু হঠকাঁরিতা৷ কবেই জীবনটাকে ধ্বংসেব পথে এগিষে 
দিলে বসন্ত! কোনদিনই তোমাকে দেখলাম না যে কোন কাজ 
করবার পূর্ব তুমি এক মুহূর্তের জন্তও একটু ভাঁবো! তোমার যা 

কিছু ভাবনা চিন্তা কাঁজটা সেবে ফেলবাব পরে। চুপ কবে একটু 
বসো, ছেবে দেখ তোমার এই গ্লিলিটাবী দেখা-সাক্ষাতেব ফলটা কি 

দীডাঁবে--তাঁব পরেই ন! হন যেও। 

ব্স্ত। নানান! দিব্ন্দ ভাবনা চিন্তাঁব অতীত হয়ে পড়েছি । শ্বাস্তার 

তিবঙ্গীব আর তার চোখেধ জল আমি আর সহা ক'রে উঠতে 

পাচ্ছিনা । তুমি তো জানন! দিব্য! শান্তাকে আমি কত 

ভালবাসি। 

দিবোন্দু। (হাসিয়া) ভালবাঁসাব 'আতিশয্যে একটা মেযেব সর্বনাশ 

কবেছ বন্ধ! আব একটাঁবও সর্বনাশ কবে! না! চুপটী ক'রে বসে। 

বা বলি শোন-- 

সন্কেতে বহুকথ! বুঝ।ইতে লাগিলেন 
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স্থান-_বাড়িওয়ালাঁর বাড়ীর সম্মুখ 

কাল- প্রভাত 

দৃগ্ধ--একটি ভিখ।রী নৃশহ্যসহকারে গাহিতেছিল-_ 

গাঁন 

ওরে ও ননী-চোর । 

গুণের কথা বলবো কহ তোর-_ 

তুই আন।চে-ক।নাচে থাকিস্ 
ঝে।প-ঝপের ভিতর । 

রাইকিশোরী ম্ভালা-ছেলা 

তুই হলি বোন্দেটে পোল! ৷ 

তোর, কদম গছে নিয়ে ঝোল! 

গে।পিনীর কাপড় । 

আযান যদি ধরতে পাবে 

বিছুটি আর জল-মাদাবে 

ভাঙবে রে তোর ভাইরে নারে 

পারিতির- নাগর | 
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বাড়িওয়াল! দরজা! খুলিলেন 

ন্বকৃষ্চ। ( মারমুখো হইয! ) বাবোও, বারোও-_ 

ভিথাবী। একটা পযসা দেন না দযা করে। আমি একটা গান 
গালাম-- 

ন্বকৃষ্ণ। কেডা তোমাবে কইছেলো গান গাথি? বলি কেডা তোমার 

বাড়ী যায়ে মাথাব কিবে দিযে ডাকে আনিছেলো--আমার বাড়ী 
আসে এটুটা পিবীতির গান গাওযাব জন্তি । 

ভিখারী । আজে আমি বড় গরীব । এটটা পযসা আমারে দেন দয় 

ক'বে। 

নবকৃষ্ণ। মামি ধনকেস্টর বেটা লবকে্ট ! আমার চোদ্দ-পুকষির মঙ্গি 
কেউ কোনদিন কোন শালা ভিখেবীবি এট্টা পয়স! দেয় নাই। 
শাঁলারা খাটে খাতি পারিস নে? নাঁওযা-খাঁওয়ার বেলা বারুইছেন 
এক গুবগুবি নিযে । বারোঁও, বাবোও । তৌ--দাড়াষে থাকলো ? 
ওবে ও দয়াল! লাঠিডে নিষে আযতো! শালারে পয়সা দিবে দিই। 

ভিখারী । আজ্ঞে না আমি যাচ্ছি, বাচ্ছি-- 

পুস্থান 

মুতের প্রবেশ 

নবকৃষ্ক। কিডা! ও-_ তুমি? ক্যান্কি অন্তি? এ অসভ্য 

জানোয়ারের বাড়ী আম্তি লজ্জা! করলো! না! তোমার? 

সুহ্গং। দেখুন, আমি ঠিক বুঝতে না-পেরে আপনার সঙ্গে একট! 

দুর্ব্যবহার ক'রে ফেলেছি--আমাকে মাপ করুন-- 
১২৯) 
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পঞ্চম অস্ক রীতিমত নাটক দ্বিতীষ দৃ্য 

নবরুষ্ণ। বাক্গে- সেকথা ছাভেই দেলাঁম। তুমি কল্কাতার লোক, 
আমারে অসভ্য কথি পারো-_জানোয়াব কি পারো__-আমি না 

হয সহই করলাম-_কিন্ত জিজ্ঞাস! করি-_:সেই পাগলডার সতী-লক্্মী 
বৌডার পাছে লাঁগিছ ক্যান্? 

কহ | দেখুন ও স্ত্রীলৌকটি অত্যন্ত দুশ্চরিত্রা ! 
নবকৃষ্ণ। কী! তুমি ভাবে! বুঝি, আমি কিছু বুঝিনে? বাবোও 

আমাঁব বাড়িতে-_-ব।বোও-_বদমাইস্ ছোটলোঁক ! ভদ্দর লোকের 

মা-বুনের মান-ইজ্জত যে নাখতি জানে না_আমি তার মুখ 
দেহি নে-_ 

ক্রত্ধভাবে দরজ। বন্ধ করিলেন 

স্থহাৎ । তাইতো! একি হ'লো--এখন উপাঁধ? শালাঁতো৷ বেজাঁষ বিপদে 
ফেল্বে_-কি করি _ 

প্রস্থানোছ্যত 

বুলবুলকে আসিতে দেখিব! দাডাইল 

বাস্তভাবে বুলবুলের প্রবেশ 

বুলবুল। (স্বগতঃ ) এইটাই বোধহয় নবকুষ্ণবাবুব বাডী। (কড়া! 

নাঁড়িযা ) নবরুষ্ণবাবু! নবরুষ্ণবাবু! 

দয়াল দরজা খুলিল 

নবকুষ্ণবাবু বাড়ীতে আছেন ? 

দয়াল । আজ্ঞে তিনি সিনান কবতে গেছেন-__ 
বুলবুল। 'মাচ্ছা আমি একটু "অপেক্ষা কবছি। তাঁব স্নান হলেই 
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আমাকে একটা খবর দিযোঃ মামি তাঁব সঙ্গে একবার দেখ! 
করবো । 

দযাল। যে আজে-_ 

দর! বদ্ধ করিল 

বুলবুল । ওকে ভাক্তাবধাঁবু যে! '্মাপনি ওখানে চুপটী কবে ধীডিয়ে 

শ্াছেন কেন ডাক্তাববাবু? 

ন্হাদ । (বিব্রতভাবে ) আমিও নবক্ুষ্+বাবুব মঙ্দে একবাবটী দেখা 

কবতে এসেছিলাম | 

বুলবুল । 'ও-_।পনাব মেই হাঁঞ্গাব টাকার হা-নাটটা! নিষে বড়ই 

বিপদে পড়েছেন বুঝি? তাঈ হো-যাব কাঁছে অতগুলে! টাকা 

ধারেন, তাকে কেন একটা 'অসন্য জীনোষার বলে গালাগাল দিতে 
গেলেন ? কাজটা "ভাল কবেননি । 

স্বহদ। ন| ন। হাগনোটেব ও-কথাট। একেবাবেই বাজে | সেজন্যে আমি 

'আসিনি, "অন্ত একট দবকাব ছিল। 

বুলবুল । আচ্ছা ডাক্তাববাবু মাপনি বলতে গাবেন-_প্রফেসব মন্জুমদার 

কোথাম উঠে গেছেন? তিনি তে নবকষ্*বাবুব সে বাড়ীতে এখন 

আর নেই। 

স্থহদ । আজ্ঞে হ্য। বলতে পাঁরি--তীর বর্তমান ঠিকানাও আমি জানি। 

বুলবুল । বলুন ন! ডাক্তাববাবুঃ তিনি এখন কোথায কত নম্বর বাড়ীতে 
থাকেন? 

স্থহধদ। দুয়। করে চলুন 'আমার সঙ্গে, আমার গাড়ী আছে। আমি 

আপনাঁকে সেখানে পৌছে দিচ্ছি । 
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বুলবুল । আঃ ডাক্তারবাবু আঁমাঁবো গাড়ী আছে! আপনি দয়া করে 

প্রফেসর মজুমদারের ৪01:০5৭টা আমাকে বলুন। আমার বিশেষ 
দরকার । 

স্ুহদ। বলছি! তাঁব আগে আমি আপনাকে আব একটা কথ! বলতে 
চাই মিস্ বুলবুল । (বিব্রতভাঁবে) তবে সেটা এখানে দ্রাঁড়িষে 

বল! চলে না । আপনি বর্দি আমাকে অনুমতি কবেন তাহলে আমার 

গাঁড়ীটা না হয বিদেয় কবে দিই। আপনার গাড়ীতেই 'আামাঁকে 

নিষে চলুন। পণেই আপনাঁব সঙ্গে একটু কথাবার্ত! বলবে । 

বুল। বুঝেছি। মাচ্ছ। ডাক্তারবাবুঃ 'মাপশি তো৷ বলতে চান-_-'আপনি 

আমাকে অত্যন্ত ভালবেসে ফেলেছেন, আমাকে দেখেই একেবাৰে 

পাঁগল হযে গেছেন, ইত্যাদি ইত্যার্দি। কিন্ত সেজন্ত বাষ্ট কবে 

আমার সঙ্গে যাওযার কোন প্রমোজন নাই আপনার । শুস্তন ডাক্তাব- 

বাবু! আপনার একটা জিনিস বড্ড ভুল হচ্ছে! 'আঁপনি হযতো৷ মনে 
ভেবেছেন £ হাযা। 9:70615 2 01021) 1151100 11) 2 01900611 

স্থহুৎ। আজ্ঞে ন! না তা ঠিক নয--তা ঠিক নয। তা ভাবলে তো 

আপনাব সঙ্গে আমি কণাই বলতাম না! আমি এ জীবনে কখনো 

ও পথট! মাডাইনি--চরিত্রটী খুব ঠিক বেখেছি-_মিস্ বুলবুল! 

বুল। থামুন--থামুন। একট] কথা জিজ্ঞাসা! করি আঁপনাঁকে | 'মাপনার 

ছোঁট বোন আছে? তাঁকে আপনি ভালবাসেন? সে ভালবাসা 

কেমন জানেন? চলুন মামীর সঙ্গে, আপনাকে মামি সঙ্গে কবেই 
শিষে বাঁবো। সাঁত বছর পনে আদ আমি আমার দাদার সঙ্গে 

দেখা কবতে যাচ্ছি। সেই দাদার কাছে যে আমি কত অপরাধী ত! 
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আপনি জানেন না। তবু 'আমি জানি, দেখা হলেই দাদা আমাকে 

বুকে জড়িষে ধববে--মামাব সব অপরাধ ক্ষমা কববে! দাঁদ! থে 

তাৰ ছোট বোনকে কতখানি ভালবামতে পাবে-__ডাক্তাববাবু ! চলুন 

একবাঁব দেখে মাসবেন। তারপব বাড়ীতে গিষে নিজৰ ছোট 

বৌনটীকেই ভাল বাসবেন-_মামাঁকে নয | 

নুঙুৎ। কে আপনাব দাদা ? 

বুল। প্রফেমর দিগন্থর মজুমদাঁব। 

হৃহ্গৎ। ( চমকিয়া ) 'আপনি প্রফেসর মঙ্গমদারেব ভগ্নী? 

বুল। (বাঙ্গ কবি! ) আজ্ঞে হাা। তাতে 'মাব কি হযেছে ডাক্কাববাবু? 

চলুন আগার 'সঙ্গে--একবার দেখে আসবেন দাদ! 'াঁব ছোটবোনকে 
কতখানি ভালবাসেন । 

স্থজং | "আজ্ঞে না না-আমি আব সেখানে বাবো না। প্রফেসর 

নক্মদারেব বভমান 700105১ হচ্ছে--8০ 13026101) ১০ 1৭171 ০, 

23-_-মআামি আমি, নমক্কার | 

বূল। (হাঁসিধা ) সেখানেও আাপনাব সিপাবেব হয় আছে ডাক্তাববাবু ! 
তা মামি জানি। 

হিতে হাসিতে প্রস্থাঃ 
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তৃতীয় দৃষ্য 
স্থান__প্রফেসব দিগম্ধবের ঝুলবারান্ম! 

কাল- সন্ধ্যাব পৰ 

ষ্ঠ _প্রদেসব পাধচারী করিতেছিলেন-_হাঁতে একখানা বই-- 

দিগন্থর | 'যেদো-_। 

যেদোর বেশ 

যেদো । আজে ? 

দিগম্বর । তুই বিষে করিছিস্? বল্, ওকি--একেবাবে এলিষে পলি 

যে! বাঃ বিষেষ কথাতেই এত লজ্জা! ওবে বেটা বন্, তুই বিষে 
কবেছিন কিন? 

যেদে। | "্আাজে। কবিছি-- 

দিগম্বব। তোর বৌ কোঁথায ? 
যেদেো । আজ্ঞে, তাব বাপেব বাঁডীতে-_ 

দ্রিগম্ঘব। বাপে বাঁডীতে কেন? 

যেদো। আঁজ্ঞে সে বড্ড ছেট--বযস তাৰ মোটে সাত বছর! তাই 

শ্ব্ঠব বাঁডীতে আন্তে চাষ না। 

দিগম্বর। আআ, বলিস কি? তোৰ বৌষের বযস মার সাত বছর? 

00১০ 3০৫! স্বাগতা! স্বাগতা ! 
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গ।ণতার প্রবেশ 

শুনেছ ম্বাগতা? যেদোর বৌষের বধস নাঁকি মাত্র সাত বছব! 

তা-হাভা--সাত বছবেব একটা মেয়েকে তুই বিষে কবিছিস্? 
হা হা হা--হেই শোন্--(বেদোব ঘাড় ধবিলেন ) আজই বাড়ী 

যাবি--তাবপৰ তোঁর সেই ছোট্ট একবন্তি মেষেটাকে বল্বি-_ 

"স যেন তোঁকে বাঁব। বলে ভাঁকে- বুঝলি ? 

বেনী । আজ্ঞে, পবিবাঁব তাব €সাযানীকে বাবা বলে ডাকবে কি কবে? 

দিগঙ্গব। চোপন্রাঁও শুনাব! একটা ত্ধেব মেনে ভোব পবিবার! 

বুড়ো পঞ্চ।শ বছরেব বাড়ি! তোঁব একটু লক্জ। কবে নাঁ_ একটা 

সাত বছরের মেয়েকে পাববাব বল্তে ? 
ঘেদে। । আজে 

শিগন্ধব। থাক আব আজে-প্রাজেনর প্রযোজন নেই । আদই, এখুনি, 

বাড়া যাবি। "শাদর কবে সেই মেযেটাকে কোলে নিবি _তাণ সুখে 
“বাব” ডাক শুনে, তবে এখানে ফিবে আল্বি । যা তোর ছুটি-_ 

বেদো। আজে বাবুঃ আমবা ছোটলোক ! আপনাদের দেখেই তে! 

আমবা ব্বীতি-নীতি মধ শিখি । কিন্ধ বাবু! মাঠাকৃকণ তে। 

আপনাঁকে “বাবা” বলে ডাকেন না? 

দিগন্কর । ট01750150 ! 

স্বাগতা । যা” যেদে। তুই তোর কাজেযা! এখানে দাড়িযে দাঁড়িয়ে 

আব বকামে। কল্মুতে হবেন! -ষা-_( বিবন্তি প্রকাশ করিলেন ) 

যেদো। আমার কি দোষ মা-ঠাঁক্রণ ? 
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স্বাগতা । না, না, তোৰ কোনে! দোষ নেই_ তুই এখন যা এখান 
থেকে-_- 

যেদোর প্রস্থান 

দিগন্বর। কি বললে? ওর কোঁন দোঁষ নেই? 

স্বাগতা । না-গো _না-ওর কোনো দোষ নেই। ওদেব সমাজে 

বড় মেয়ে পাঁওযা যায় না, আমি জানি । কি করবে? 

দিগন্বর। বটে? বড় মেয়ে পাওষা না গেলে ছোট মেয়ে বিয়ে করবে? 

তাতে কোনো দোষ হবেনা? কি আশ্র্য। আচ্ছা যখন ছোঁট 

মেয়ে পাওয! না যাবে-তখন কি কববে? একটা নেংটি ইন্দুর ৭ 

একটা তেলাপোকা বিয়ে করে বিষেব সাধ মেটাবে? কি আশ্চর্য্য ! 

স্বাগত । তুমি কি করতে বলো? 

দ্িগঞ্থব। বিয়েটা! যে সবাইকে কবতেই হবে তার কারণ কি? জীব- 
জানোধাবের সঙ্গে মান্ধষের তফাৎ কি শ্লাগত ? .মান্ষ_-একটু 

12001712130. 001170009005-ধূ 1355021006 বা সণ্যমেব 

জন্েই যে মালুষ মান্য! আমি স্বীকাব করি-_শান্তার হতে! একটা 
বিষের প্রযোজন হযেছিল। তা! বলে তার সেই সফারেব সঙ্গে বেবিষে 

বাওয়াব দুর্বলতাকে--আমি কিছুতেই সহা কবতে পাধিনে। 

আচ্ছ! স্বাগতা ! কি অভাঁব ছিল তার? সেই সফারটা কি তাকে 

আমার চেষেও বেশী ভালবেসেছে? বলো-- 

স্বাগতা । ( চোখ মুছিলেন ) চুপ কঝো-_ 
দিগন্থর। না, আজ আব চুপ করবে! নাঃ শোনেো। । কলেজ থেকে এসেই 

আগে তাকে কোলে তুলে নিবেছি-_-তার মুখে একটা চুমো থেষে 
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তবে অন্ত কার্গ করেছি। এই কোলে বসিষে--আমি তাকে 
এবি-সিডি থেকে 'আবন্ত কবে 9155117, 91191503130255 

পর্যন্ত পড়িযেছি! সে যখন চলে গেল--আমার কথাটা! একবার 
মনেও কবলোনা ? আমাব ভ হয স্বাগত। ! তুমিও-তুমিও একদিন 
হযতো-_ 

গ্াগতা ৷ চুপ করো । (মুখ চাঁপিযা ধরিল ) তোৌমাব এই বুক থেকে 

আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে বম-মার কেউ পাবেনা! তুমি ও 

কথ! বোলোন।-- 

শান্তার প্রবেশ সে পুরে চপ করিয়। ধাডাইযাছিল 

দগম্থব। কে? কেও? 

শান্তা । দাদা! 

দিগম্বব। কে? কেতুই? কে চোব দাদ? 

পান্তা । দাদা! আমি--মামি শান্তা-- 

ব।দিয়া ঘেলিল 

পিগন্বব। চোপরাও ! শান্তা! শান্তা! কে তোকে বলেছে শান্তা 
নামে 'সামাব এক বোন্ ছিল? স্বাগতা! এটা বোধ হুম তোমাঁব 

চালাকি 7? ৬০ 12091) (০ 013001৬০ 0)০৪10 11) 5110] 21 

21501)11781010 6) 10011117091] 100৭0 1706 105 

06০91%50 ! যেদেো! ঠাঁণা জল- ঠাণ্ডা জল-_ 

যেদোর হ।ত ধরি! প্রস্থান 
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শাস্তা। একীহ'ল বৌদি! এখন উপায়? 

স্বাগতা । তুই এখানে চুপটি কবে দাড়িযে থাক--আঁমি একটু দেখে 

আসি-- 

প্রনথংন 

শান্তা । উঃ ভগবান্। 

কষেক দিনিটি ককণ সুরে কাদিল 

ধারে ধীবে দিগম্বর প্রবেশ কারিলেন- শান্তার মুখখানি উ“চু করিয়া 
শিনিমেষ চোখে দে।খপেন__ 

দিগন্থব । শাস্থা ! 

শান্তা । দাদা! 

দিগন্থব। কাদিস্নে-কাদিসনে- 

অগ্তরানে-_ বসগ্ডের কণ্ঠ্গর শোনা গেল 

বন্ত। 'আঃ আমাকে ছেড়ে দাও দিঝেন্দু! আমি ওর সাম্নে গিমেই 

দা়াবো-_- 

দিগম্বব। কে? 

বসন্ত ও পেছনে দিব্যেন্দু 

বসন্ত । ( উন্মাদের মত চেহাঁর! ) আনি, আপনা সফান্র বীরেন বাষ। 
দিগম্থব। (শাস্তাকে বুকেব মধ্যে জড়াইয়৷ ধরিলেন ) ৬০---০০-1০) 

৮1০07709077] [2056 296 0016৮101027 21019009189 

[7311) 1 10610 ! 
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দিবোন্দু। আপনি অমন কবছেন কেন, দিগত্ববদা, বসম্ত এসেছে 
আপনাব কাঁছে ক্ষমা চাইতে__আপনি তাকে ক্ষমা! করুন । 

বসস্ত । না 111. 119)09017061 আমি ক্ষমা! চাইতে আসিনি । আমি 

এসেছি--মামার পাপেব প্রারশ্চি কবতে। আপনাঁৰ হাতেই 

আমি আমার মৃত্ত্য চাই । এই নিন্-_ 

দিগম্বরের হাতে রিভলবার দিল 

দিগস্বর। ( একবাব রিভলবাবটা দেখিলেন--একবাঁব বসন্তেব মুখের 
দিকে তাকাইলেন ) মৃত্যু চাও? ১০৯, 50৮. ১০০০1)৭7০] 1 9০0 
0050150 16. [121)05 0191 

স্বাগতা আসিযা বাঁধা দিলেন, শান্তা অস্থিরত। 

প্রক!শ করিতেছিল 

্লাগতা । কী কবছ? 

রিভলবার কাডিয়া লইলেন 

দিগম্বর। কেন? বলি, নবহত্যাব অপবাধে আমার ফাসি হবে_- 

সেই ভয় হল? (হাসিয। ) কপালের ওই রাও! সিদুরটুকুর ওপর 

যে বড় দব্দ! এত স্বার্থপরতা কেন স্বাগতা! ? 

স্বাগতা । তুমি তো আামাঁব ভেতব স্বার্থপবতা৷ ছাড়া আর কিছুই দেখতে 

পাওনা । (কাদিয! ) শুধু আমার কপালের সিঁদুর মুছবে না, 

তোমার বড় আঁদবের শ্ান্তাকেও বিধবা করবে তুমি! চেয়ে দেখো, 

তাব কপালেও সিন্দুর আছে! 
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দিগন্থর । 101758756 1 5190 15 07100811150 1 শীস্তা! তাইতো, 

তাহলে তোর বিয়ে হয়েছে__ 

শান্ত । (পদতলে পড়িয়।) দাদা! ওকে ক্ষমা করো--ও আমার 

স্বামী! 

দিগম্বর কিছুক্ষণ হ।সিলেন, কাদিলেন, হাসি-কান্নার সংমিশ্রণ হইল-_ 

শযস্তা ও বসন্ত পদতলে পড়ি! কাদিতে লাশিল--তিনি 

দুজনকেই টানিয়! তুলিয়া! বুকে 
চাপিযা ধরিলেন 

ববনিক। পতন 




